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Förlorat luktsinne – möjligt
tidigt tecken på covid-19
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före övriga symtom den uppstår. Om isolerad plötslig anosmi är en säker indikation 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 Research (https://gcchemosensr.org), och ett
antal europeiska och israeliska luktforskningsgrupper har tagit fram ett 5-minuters lukttest med hög reliabilitet [11, 12]
för testning i hemmet med vanliga hushållslukter. Det sistnämnda nås via www.
lukttest.se. Förhoppningen är att snabbt
kunna fastställa huruvida självadminist
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 försiktighet tills de testats för covid-19. s

b Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga
uppgivna.
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