VIDENSKAB

Statusartikel
Ugeskr Læger 2020;182:V06200442

Lugte- og smagstab ved COVID-19
Alexander W. Fjældstad1, 2 & Therese Ovesen1, 2
1) Flavour Klinikken, Øre-næse-hals Afdelingen, Hospitalsenheden Vest, Region Midt, Holstebro, 2) Flavour
Institute, Aarhus Universitet
Ugeskr Læger 2020;182:V06200442

HOVEDBUDSKABER
Lugtetab efter virusinfektioner var også hyppigt før coronavirus disease 2019 (COVID-19), dog hos ældre
patienter.
Lugte- og smagstab et hyppigt symptom på COVID-19 også hos yngre og kan være længerevarende.
Patienter med COVID-19 og lugtetab bør påbegynde lugtetræning umiddelbart efter, at tabet er
konstateret.

Siden cor onavir us disease 2019 (COVID-19) blev identificer et ved år sskiftet, har over
7.140.000 mennesker på ver densplan vær et inficer et med det nye cor onavir us, sever e acute
r espir ator y syndr ome cor onavir us 2 (SARS-CoV-2) pr . 11. juni 2020. Den 11. mar ts blev
COVID-19 klassificer et som en pandemi, der på ver densplan har haft betydelige sundhedsog samfundsmæssige og ikke mindst økonomiske konsekvenser . I Danmar k blev
sundhedsvæsenet mobiliser et til at var etage behandlingen af patienter med COVID-19 og
identificer e smittede. Omstr uktur er ingen af r essour cer og øgning af SARS-CoV-2testkapacitet blev ivær ksat med løbende ændr inger af r etningslinjer for at opfylde det
potentielle behov for behandling, identifikation af smittede og vitale sundhedsmæssige
funktioner . Et vigtigt element i dette ar bejde var en løbende opdater ing af SARS-CoV-2r elater ede symptomer , der initialt omfattede feber , hoste, ondt i halsen, hovedpine,
muskelømhed og r espir ator iske symptomer . Efter både inter nationale og nationale
ber etninger om tab af lugte- og smagssansen ved COVID-19 [1, 2] blev disse symptomer
inkluder et i Sundhedsstyr elsens anbefalinger den 4. maj 2020 [3].

ALMI NDELI GE ÅRSAGER TI L LUGTE- OG SMAGSTAB
Omkr ing 15% af befolkningen lider af nedsat lugtesans [4] og udr edes pr imær t hos
pr aktiser ende ør e-næse-hals-læger samt i specialiser ede klinikker , hvor af der i Danmar k
p.t. kun findes en klinik for lugte- og smagstab [5]. Den hyppigste år sag til lugtetab er
sinonasal sygdom, hvor især kr onisk r inosinuitis og aller gi før er til bloker ing af
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lugtmolekyler s passage gennem næsen eller påvir kning af det olfaktor iske epitel [6].
Patienter med denne lidelse er kendetegnet ved andr e samtidige nasale symptomer (nasal
obstr uktion og sekr etion) samt et fluktuer ende for løb af lugtetab.
Tab af lugtesansen er hver ken et sjældent symptom eller en ukendt komplikation i
for bindelse med infektioner i de øvr e luftveje [7]. Således er postinfektiøst lugtetab den
næsthyppigste for m for lugtetab og for ekommer for tr insvist efter vir ale infektioner i de
øvr e luftveje [5], hidtil har de vær et dominer et af influenzavir us, r hinovir us, adenovir us og
vir usstammer fr a cor onafamilien, der hyppigt giver for kølelser . Postvir ale lugtetab
r ammer midaldr ende eller ældr e patienter , der efter bedr ing af de øvr ige symptomer
bemær ker , at lugtesansen vedvar ende er nedsat eller ophør t og ofte også for vr ænget
(par osmi), mens r egistr er ing af gr undsmage ofte er intakt [8].
Lugtetab kan ligeledes for ekomme efter bl.a. tr aumer samt som følge af mediciner ing,
str ålebehandling, systemiske sygdomme og næse-bihule-kir ur gi (Fig u r 1 ).
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LUGTE- OG SMAGSTAB VED COVI D-19
Aller ede i de tidlige opgør elser af COVID-19 fr a Italien, det eur opæiske epicenter for SARSCoV-2, blev der i mar ts 2020 beskr evet subjektivt tab af lugte- og smagssansen hos
patienter ne [9]. Lugtetab ved øvr e luftvejs-infektioner er i sig selv ikke over r askende, men
det kombiner ede tab af både lugte- og smagssansen var bemær kelsesvær digt, især da dette
ikke er associer et til nasal sekr etion eller obstr uktion [10].
Da lugtesansen via den r etr onasale r ute for madens ar omaer er afgør ende for den samlede
smagsoplevelse, bliver et tab af lugtesansen ofte fejlagtigt klassificer et som et subjektivt
smagstab [11]. Da lugte- og smagstestning kr æver tæt kontakt med både per sonale og
testudstyr , var der indledningsvist ikke klar hed over , om SARS-CoV-2 påvir kede begge
sanser . Det før ste testver ificer ede tab af både lugte- og smagssansen efter COVID-19 blev
publicer et i star ten af apr il 2020 [1] og er efter følgende blevet ver ificer et hos en stør r e
gr uppe patienter , der var SARS-CoV-2-positive [12].

KARAKTERI STI KA AF PATI ENTER, DER HAR COVI D-19 OG LUGTE-/SMAGSTAB
Tab af lugte- og smagssansen er hyppige symptomer ved COVID-19, idet 65-88% af
patienter ne fr embyder symptomet [13-15].
Af patienter , der har COVID-19 samt lugte- og smagstab, klager en tr edjedel desuden over
nedsat tr igeminal or al sensitivitet, hvilket under str eger den mer e udbr edte påvir kning af
sanser ne end hos tidliger e patienter med postvir alt lugtetab [10]. Mens postvir alt lugtetab
tidliger e var kendetegnet ved pr imær t at r amme midaldr ende og ældr e patienter [8], er det
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ofte yngr e patienter med et milder e for løb af COVID-19, der oplever det kombiner ede lugteog smagstab [13, 16, 17]. Sansetabet for ekommer r elativt ofte som før ste symptom på
COVID-19 (11,8%) [13] og kan vær e det eneste eller det pr imær e symptom på smitte [1].
Mens det har vær et fr ygtet, at sansetabet sammen med hovedpine var et symptom på
cer ebr al manifestation af COVID-19, er der kun få kasuistiske beskr ivelser af patienter med
yder liger e cer ebr ale manifestationer af COVID-19 [18]. Givet hyppigheden af lugte- og
smagstab hos patienter med COVID-19 og de få cer ebr ale manifestationer samt den
str uktur elle afstand mellem lugte- og smagssansens centr ale neur ale for løb og cor tex [19]
skal for bindelsen mellem tabet af de to sanser for mentlig findes i slimhinden og ikke i
hjer nen. Den cellulær e adgang for SARS-CoV-2 er afhængig af binding af
over fladepr oteiner til cellulær e r eceptor er og S-pr oteinaktiver ing af cellulær e pr oteaser .
Her er især angiotensinkonver ter ende enzym-2-r eceptor er og tr ansmembr anpr otease ser in
2-pr oteaser blevet identificer et som vigtige adgangspor te for SARS-CoV-2, de findes begge i
luftvejene og for ekommer især hyppigt i det nasale epitel [20], men ikke i de olfaktor iske
neur oner [21].

RELEVANS AF SAMMENHÆNGEN MELLEM COVI D-19 OG LUGTE-/SMAGSTAB
I lande uden sufficient testkapacitet er identifikation og isolation af smittede ud fr a
symptomer essentiel. P.t. er testkapaciteten for SARS-CoV2 i Danmar k øget til også at omfatte
asymptomatiske per soner . For at opnå en succesfuld r eduktion af smitte er der dog et
for tsat behov for at oplyse om symptomer på COVID-19, her under lugte- og smagstab, så
potentielt smittede bliver testet. Lugte- og smagstab er i denne for bindelse blevet
identificer et som det vigtigste symptom i en stor under søgelse af symptomer hos 2.618.862
for søgsdeltager e [22]. I dette engelske-amer ikanske studie blev selvr appor ter et lugte- og
smagstab identificer et som den bedste pr ædiktor for positiv SARS-CoV-2-testning med en
oddsr atio på 10,4 (95% konfidens-inter val: 9,08-11,91). Der for anbefaler vi, at alle med
pludseligt opstået subjektivt lugte- og/eller smagstab bliver testet for SARS-CoV-2.
Var igheden af lugte- og smagstab er pga. den kor te per iode siden pandemiens udbr ud og
identifikationen af symptomet ved COVID-19 endnu ikke etabler et. I et dansk studie af
var igheden af nyligt lugte- og smagstab var nor maliser ing af lugte- og smagssansen kun
opnået hos hhv. 44% og 50% efter 30 dage fr a symptomdebut, mens hhv. 20% og 28% af
patienter ne endnu ikke havde oplevet bedr ing af sanser ne efter 30 dage. I dette studie, hvor
25% af patienter ne var under 30 år , havde yngr e patienter ikke en hur tiger e bedr ing af
der es sansetab end ældr e [23]. De længer evar ende gener fr a sansetab efter COVID-19
fr emgår ligeledes af et stør r e inter nationalt studie med 4.148 patienter , der var COVIDpositive, hvor kun halvdelen havde nor maliser et lugtesans 40 dage efter symptomdebut
[24]. Det kan der for for ventes, at der vil vær e en øget efter spør gsel på udr edning for lugteog smagstab efter COVID-19.
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ANBEFALI NGER TI L PATI ENTER OG PRI MÆRSEKTOR
Patienter , der har lugte- og smagstab efter COVID-19, kan for vente, at bedr ingen efter
ophør af øvr ige symptomer tager uger til måneder . Ofte bedr es smagssansen før st,
hvor efter lugtesansen langsomt bedr es. I dette for løb oplever mange par osmi
(for vr ængning af lugtesansen), hvilket efter postvir alt lugtetab betr agtes som et positivt
tegn på bedr ing [8]. Det kan dog vær e til både stor gene og bekymr ing for patienter ne, da
par osmi kan vær e endnu mer e gener ende end lugtetabet. Hos en mindr e del af patienter ne
kan sansetabet vær e per manent, hvilket før st kan konstater es efter to år uden bedr ing
tr ods optimal behandling.
Alle patienter med lugtetab efter COVID-19 anbefales at påbegynde systematisk
lugtetr æning [25], hvor man hver mor gen og aften lugter til fir e lugte (f.eks. r ose, citr on,
nellike og eukalyptus) i minimum 20 sekunder [26, 27]. Lugtene skal vær e i høje
koncentr ationer , hvor for der med for del kan br uges æter iske olier [28], der typisk kan
købes i helsekostbutikker eller online. De fir e lugte bør efter tr e måneder udskiftes med
fir e andr e lugte, da dette kan for bedr e effekten af lugtetr æningen [29].
Det anbefales ligeledes, at patienter med lugte- og smagstab følger Sundhedsstyr elsens
anbefalinger med sufficient indtag af fisk, alter nativt at kosten suppler es med systemisk
omega-3 i for m af fiskeolie [26]. Dette kan muligvis beskytte lugtesansen, dog er evidensen
spar som og ikke baser et på postvir alt lugtetab.
Desuden anbefales sikker hedsmæssige for anstaltninger i hjemmet med br andalar mer og
gasalar mer samt påpasselighed med indtag af for dær vede fødevar er . Hos patienter med
sær lige er nær ingsmæssige behov bør der vær e øget sundhedsfaglig fokus på vægt og
er nær ing.
Lu g te- o g sm ag stab m ed sam tid ig e sin o n asal e sym pto m er
Ved længer evar ende symptomer (> 12 uger med nasalstenose og/eller nasalsekr etion
og/eller ansigtssmer ter ) bør patienter med lugte- og smagstab ses af en pr aktiser ende ør enæse-hals-læge med henblik på diagnosticer ing og behandling af evt. kr onisk r inosinuitis
og/eller aller gi.
Lu g te- o g sm ag stab m ed an d r e n eu r o l o g isk e sym pto m er
Ved eventuelle samtidige neur ologiske symptomer bør patienter med lugte- og smagstab
henvises til neur ologisk udr edning.
Mo n o sym pto m atisk l u g te- o g sm ag stab
I tilfælde af isoler et lugte- og smagstab uden øvr ige symptomer skal patienter med bedr ing
for tsætte med lugtetr æning, mens patienter uden bedr ing af lugte- og smagssansen efter 12
uger fr a symptomdebut bør under søges af en pr aktiser ende ør e-næse-hals-læge, der efter
behov kan henvise til Flavour Klinikken.
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SUMMARY

Taste and smell loss in patients with COVI D-19
Alexander W. Fjældstad & Ther ese Ovesen
Ugeskr Læger 2020;182:V06200442
In the after math of COVID-19, the association between SARS-CoV-2 and chemosensor y
deficits have been well established. Taste and smell loss have been included in the official
lists of symptoms wor ldwide, as it is a common symptom (and for some patients the only
symptom) of COVID-19 as descr ibed in this r eview. Patients with COVID-19 often have
combined taste and smell loss, have a milder clinical pr esentation, and ar e younger than
pr evious patients with postvir al olfactor y loss. Patients should star t olfactor y tr aining ear ly
and should be seen by an ear , nose and thr oat physician if they do not exper ience
impr ovement of the senses within 12 weeks.
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