
Covid-19 Bakgrunn 
 
Covid-19 er en luftveissykdom (med komplikasjoner langt ut over luftveiene) som skyldes 
viruset SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2). Koronavirus er en 
gruppe RNA-virus omgitt av en kappe med proteinpigger. Det er disse piggene som har gitt 
dem navnet, siden det ser ut som om viruset har en krone; korona. Disse piggene vil bli 
sentrale i forskningen på viruset og sykdommen videre fremover av flere grunner; de vil 
være mål både for immunsystemet vårt og fremtidige vaksiner, og de er hovedverktøyet for 
viruset når det skal trenge inn i vertscellene. Små variasjoner i strukturen av piggproteinet 
mellom virus, og tilsvarende variasjoner i immunsystemet mellom mennesker, kan forklare 
hvorfor noen virus er mer potente, og noen mennesker mer mottakelige. For at viruset skal 
kunne feste seg til en vertscelle og trenge inn i den for å reprodusere seg, må den feste seg 
til en mottaker; reseptor, på cellen. SARS-virusets viktigste reseptor er enzymet ACE2 
(angiotensin converting enzyme 2), som sitter på utsiden av mange av våre celler. ACE2 er 
viktig i blodtrykksreguleringen, men finnes også i stort antall blant annet i luftveiene. Viktig 
for vår profesjon spesielt er at ACE2 også finnes i oralt epitel, blant annet på tunga. Siden 
ACE2 også finnes i flere andre organer, som nyrer, lever, hjerte, blodårer, testikler med mer, 
kan viruset også skape alvorlige problemer i resten av kroppen. Viruset trenger et 
vertsprotein til for å invadere cellen, et annet enzym (TMPRSS2) som klipper av en bit av 
piggproteinet og slik aktiverer det. Dette enzymet finnes uheldigvis ofte sammen med ACE2, 
men kan være et annet potensielt mål for fremtidige medisiner mot Covid-19, sammen med 
ACE2. Det har foreløpig vist seg vanskelig å bekjempe virusinntrenging ved å manipulere 
ACE2, siden det nødvendigvis vil påvirke blodtrykksreguleringen. Et lovende forsøk på å 
redusere virusets skadevirkninger ble omtalt i Aftenposten 14.04, og er på vei mot fase 2-
utprøvninger i disse dager; håpet er at man ved å tilføre store mengder løselig ACE2 til covid-
19-pasienter intravenøst kan få viruset til å binde seg til disse løselige proteinene istedenfor 
ACE2 på vertscellene, og dermed hindre at viruset invaderer cellene. Små variasjoner i ACE2-
proteinenes struktur er for øvrig en annen sannsynlig forklaring på ulik mottakelighet for 
viruset. 
 
 
Tap av lukt- og smakssans ser ut til å være et tidlig symptom på Covid-19 
  
Det har vært flere rapporter i nyhetene om at mange Covid-19-pasienter opplever et helt 
eller delvis tap av lukte- og/eller smaks-sansen tidlig i sykdomsforløpet. Forskere ved King´s 
College London har utviklet en app for selv-rapportering av Covid-19-symptomer som 
allerede har over to millioner brukere. Av de som rapporterer at de har testet positivt på 
Covid-29 har hele 59% mistet lukt- eller smakssansen. Også i Norge er det rapporter på det 
samme, både i avisen og i Tidsskriftet norske legeforening. Noen pasienter har faktisk dette 
som eneste symptom! Hva grunnen til dette kan være er ukjent, men vil være et naturlig 
tema for forskere innen oral biologi, også på vårt fakultet. Det man allerede vet, er at både 
støttecellene og stamcellene i luktepitelet vårt har begge proteinene viruset er avhengig av 
for å trenge inn og reprodusere seg; ACE2 og TMPRSS2. Dersom støttecellene blir infisert, 
kan de i tur endre funksjonen til luktesansecellene også, og det er ikke utenkelig at dette kan 
ødelegge luktesansen for kortere eller lengre tid. Dersom stamcellene blir invadert, kan man 
tenke seg en enda mer langvarig effekt på luktesansen. Selv om man ikke har funnet ACE2 på 
selve luktesansecellene, er det likevel grunn til bekymring for at luktepitelet kan være en 



inngangsport til sentralnervesystemet. Virusets nærmeste kjente slektning, SARS-CoV, som 
sto bak epidemien SARS i 2002-2004 og som også bruker ACE2 som reseptor, mener man 
kan klare å komme inn i sentralnervesystemet via luktesansecellene, som selv er nerveceller 
med utløpere rett inn i hjernen.  
 


