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Ett flertal nya studier indikerar 
att anosmi (förlust av förmå-
gan att känna lukter) är en ti-
dig indikation på covid-19 [1]. 
En större självskattningsstudie 
i England där data samlats in 
via en nationell symtomskatt-
ningsapp (> 1,5 miljoner använ-
dare) visade att hela 59 procent 
av de covid-19-positiva patien-
terna (totalt 579, etablerat med 
test) uppgav anosmi eller ageu-
si (förlust av smaksinnet) [2] 
som symtom. Dessa symtom 
har rapporterats uppstå 24–72 
timmar före andra symtom [1], 
som feber, och kan vara en mer 
tillförlitlig indikation på smitta 
[2]. Data från Iran visar en själv-
skattad incidens av anosmi på 
ca 30 procent och indikerar en 
korrelation mellan antalet kon-
staterade nya fall av anosmi 
och covid-19 (r = 0,87) [3]. Flera 
av dessa studier är dock basera-
de på självskattad anosmi och 
ageusi, mått som har två signi-
fikanta nackdelar. För det förs ta 
är förlust av smaksinnet väldigt 
ovanligt, och rapporterad ageusi är i de 
flesta fall i själva verket en förlust av lukt-
förmåga. Sammanblandningen orsakas av 
att den retronasala luktsensationen står 
för ca 90 procent av smaksensationen vid 
förtäring [4]. Vidare har självskattad lukt-
förmåga visat sig endast vara svagt kopp-
lad till faktisk, objektivt uppmätt luktför-
måga [5].

Ska då dessa rapporter om en potentiell 
länk mellan anosmi och covid-19 tas på all-
var? Oaktat ovanstående brister finns det 

nu ett antal av varandra obero-
ende rapporter som samstäm-
migt indikerar ett samband, 
och det är väl etablerat att andra 
coronavirus orsakar anosmi. Vi-
rusinfektioner i allmänhet lig-
ger bakom ca 40 procent av alla 
fall av anosmi, och av dessa har 
coronavirus, vilka utgör en del 
av de förkylningsvirus vi årli-
gen drabbas av, påvisats i ca 15 
procent [6]. Ett flertal fallstudier 
[1] samt anekdotiska rapporter 
från vårdpersonal pekar dock på 
att anosmi orsakad av sars-cov-2 
skiljer sig från annan virusin-
ducerad anosmi. Yngre perso-
ner och kvinnor verkar drabbas i 
större utsträckning, det initiala 
förloppet saknar den för influ-
ensa och förkylningsvirus ka-
rakteristiska uppbyggnaden av 
slem i övre näshålan, och förlop-
pet är snabbt och ofta utan and-
ra initiala symtom. 

Två mekanismer för sars-cov-2-in-
ducerad anosmi har föreslagits. 
Den ena är baserad på vetskapen 

att coronavirus binder vid ACE-2-recepto-
rer. En ny studie har visat att dessa finns i 
rikt antal både i lungceller och i lukt epitelet 
och att sars-cov-2 skadar både de existeran-
de luktreceptorerna och stamceller och 
and ra stödmekanismer [7]. Den andra före-
slagna mekanismen är baserad på tidigare 
fynd att många virus, inklusive coronavi-
rus, kan propagera genom silbenet via lukt-
nerven och infektera luktbulben [8]. Denna 
hypotes stöds av rapporter om att corona-
virus-RNA har påträffats i luktassocierade 
hjärndelar [9] samt en rapport om att vissa 
covid-19-positiva patienter uppvisar neuro-
logiska problem [10]. Framtida experimen-
tella studier måste till för att säkert identi-
fiera potentiella mekanismer.

Det är nu viktigt att snabbt besvara ett 
antal frågor. Att det finns ett samband 
mellan covid-19 och upplevd anosmi är 
troligt, men frågan kvarstår huruvida det 
rör sig om faktisk anosmi. Detta kan en-
bart påvisas genom testning av luktförmå-
ga. Det är också av vikt att snabbt fastställa 
om isolerad plötslig anosmi är en pålitlig 
indikation för covid-19 samt hur lång tid 

före övriga symtom den uppstår. Om iso-
lerad plötslig anosmi är en säker indika-
tion kan den vara till stor nytta genom att 
möjliggöra tidig isolering, särskilt i tredje 
världen, där tillgång till covid-19-test ofta 
är begränsad. Två större internationella 
forskningsinitiativ har nu startats med 
målet att snabbt besvara dessa frågor. En 
global enkät på 30 språk har tagits fram av 
Global Consortium for Chemosensory Re-
search (https://gcchemosensr.org), och ett 
antal europeiska och israeliska luktforsk-
ningsgrupper har tagit fram ett 5-minu-
ters lukttest med hög reliabilitet [11, 12] 
för testning i hemmet med vanliga hus-
hållslukter. Det sistnämnda nås via www.
lukttest.se. Förhoppningen är att snabbt 
kunna fastställa huruvida självadmini st-
rerade lukttest är en tillförlitlig indikation 
på sars-cov-2-smitta. 

Experimentella och kontrollerade studier av 
sambandet mellan covid-19 och isolerad 
plötslig anosmi saknas än så länge, men 
vi anser ändå, givet det rådande läget, att 
det stora antalet observationer talar för att 
inkludera isolerad plötslig anosmi som ett 
diagnossymtom för sars-cov-2-infektion 
samt att patienter som klagar på isolerad 
plötslig anosmi ska hanteras med försik-
tighet tills de testats för covid-19. s
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huvudbudskap
b Avsaknad av luktsinne (anosmi) kan vara 
ett tecken på covid-19. 
b Det har kommit rapporter om att anosmi 
är ett vanligt symtom hos covid-19-positiva 
patienter och att detta kan uppstå 24–72 
timmar före andra covid-19-symtom.
b Patienter med plötslig oförklarlig anosmi 
bör behandlas som covid-19-patienter tills 
de testats.

Förlorat luktsinne – möjligt 
tidigt tecken på covid-19
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