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Disposisjon 

• Hva vet vi så langt om covid-19 og
påvirkning på hjernen?

• Pågående studie: The Norwegian study of 
nervous system manifestations and 
sequelae after COVID-19 – NeuroCOVID
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“Humanity has but three great enemies: fever, famine, and war; of
these by far the greatest, by far the most terrible, is fever.”

1896, Sir William Osler
Osler W. The study of the fevers of the South. JAMA 1896;26:999–1004

Bill Gates 2015: 
‘if anything kills ten million people in the next few decades, it is likely to 
be an infectious virus rather than a war. Not missiles, microbes’.



Smittesituasjonen i dag
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History

• The Black Death (1347)
• The Great Plague of London (1665) 
• The Spanish Flu outbreak which killed 50 million people occurred in 1918
• The H5N1 bird flu epidemic 1997 
• The coronavirus outbreaks of severe acute respiratory syndrome

coronavirus (SARS-CoV) 2002
• Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) in 2012
• Thee Ebola virus exploded in West Africa in 2013 
• The Zika epidemic 2015
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Li Z et al. Sci China Life Sci. 2020. The brain, another potential target organ, needs early protection from SARS-CoV-2 neuroinvasion.

Beskrivelse av nevrologiske manifestasjoner
ved covid-19

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Li%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32246403


Teorier om mekanismer for påvirkning av hjernen ved covid-19

• begrenset forståelse, delvis basert på evidens fra  
andre  koronavirus

• Mulige mekanismer:
• Direkte 
• Indirekte: immunmedierte mekanismer som 

gir betennelse og økt blodlevring
• Langvarig behandling på intensivavdeling
• Både psykologiske stress pga covid-19 og 

nevrologiske manifestasjoner kan bidra til 
nevropsykiatriske og nevropsykologiske
tilstander

• Mulig samvirkning mellom Sars-CoV-2 
proteiner og humane proteiner i
aldringsprosesser

7Needham EJ, Chou SH, Coles AJ, Menon DK. Neurological Implications of COVID-19 Infections. Neurocrit Care. 2020;1-5. 



Distribusjon av 
ACE2-receptorer 
• Mucosa er rik på mottakerapparat 

for angiotensin-converting enzyme 2 
(ACE 2) reseptorer, viruset kan entre 
via øyne, nese, munn.

• Lunger, hjerte, tarm, testikler
• Hjerne: nerveceller, blodkar og glatt 

muskulatur. 

• SARS-CoV-2 binder til ACE2 og 
reduserer ACE2. Muliggjør at SARS-
CoV2 krysser blod-hjernebarrieren

8COVID-19-Related Stroke. David C. Hess et al. Transl Stroke Res. 2020 , 
Xia H , Angiotensin-Converting enzyme 2 in the brain: properties and future directions. J Neurochem 2008;107:1482–94: 

Baig AM et al, 
ACS Chem
Neurosci. 2020



Nevrologiske manifestasjoner ved covid-19

• 214 pasienter med covid-19
• 3 sykehus i Wuhan, jan-feb 2020
• 36% nevrologiske symptomer
• vanligst ved alvorlig infeksjon (45%)
• Svimmelhet (17 %) 
• Hodepine (13  %)
• Hjerneslag (6 %)
• Encefalopati/påvirket bevissthet (3 %)
• Smaksforstyrrelser (11%) 

• Muskelcellepåvirkning

Mao L, JAMA Neurology 2020



Nevrologiske manifestasjoner ved covid-19

43 pasienter ved Queen Square I London
sykehistorie, undersøkelse og utredning, bredt spekter av nevrologiske tilstander - 5 
hovedkategorier: 
• delir/psykose (n = 10) uten forandringer på MR eller spinalvæske, 

alle kom seg helt eller delvis
• Betennelse i sentralneervesystemet (n = 12) ulike typer hjernebetnnelse og

ryggmargsbetennelse, 1 kom seg helt, 10 kom seg delvis, 1 døde
• Hjerneinfarkt (n = 8), 4 hadde også blodpropp i lungene, 1 døde
• Perifer nervesykdom (n = 8), 7 Guillain-Barré syndrome, 1 nervenettverksbetennelse.

Alle i bedring eller blitt bra.
• Diverse, inkludert kramper
Noen fikk immunmodulerende behanlding med god effekt.
Komplikasjonene ikke relatert til alvorlighetsgraden av luftveissymptomer
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Paterson RW et al , Brain. 2020 Jul 8 

Figure 2h: MRI images demonstrate T2 FLAIR hyperintensity within the bilateral medial temporal lobes and thalami (A, B, E, F) with evidence of 
hemorrhage indicated by hypointense signal intensity on susceptibility-weighted images (C, G) and rim enhancement on postcontrast images (D, H).



Gjennomgang av
publisert litteratur –
meta-analyse
• 486 studier, inkludert 48 studier, 

70 pasienter
• Alder 61.9 ± 17.7
• 60% menn
• hjerneslag vanligst
• Større andel yngre blant de med 

hjerneslag
• 16% hadde ikke 

luftveissymptomer før 
nevrologiske symptomer

• Betydelig økt sykelighet og 
dødelighet ved nevrologiske 
manifestasjoner

11Tzy Harn Chua et al, Brain Injury, 2020

kramper

Guillain Barre, 
nervebetennelse

hjernehinne
betennelse

hjerneslag



Hjerneslag som debutsymptom ved covid-19

12Avula A et al Brain Behav Immun. 2020 Apr 28



Hjerneslag
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• Tidligere hjerneslag negativ prognostisk faktor ved covid-19
• Opptrer oftest ut i forløpet av covid-19 – 1-3 uker,  - evt. debutsymptom
• Betennelsestoffer (proinflammatoriske cytokiner)
• Koagulasjonsaktivering og trombin-generering aktiverer blodplater
• Rasjonale for å bruke trombolyse (blodproppløsende medisin)

Endothelial cell infection and 
endotheliitis in COVID-19
Varga Z et al, Lancet 2020
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• Europeisk studie med 417 pasienter med mild/moderat covid-19
• 8-9/10 rapporterte lukt- og smaksfortyrrelser
• 1/10 luktforstyrrelser før andre symptomer
• 1/5 luktforstyrrelser uten øvre luftveissymptomer
• ½ tidlig bedring av luktforstyrrelser
• Kvinner oftere luktforstyrrelser ved covid-19

Smaks- eller luktforstyrrelser

Lechien JR et al Eur Arch Otorhinolaryngol. 2020;1-11. 



Konklusjon

• Covid-19 kan gi nevrologiske manifestasjoner som hodepine, 
svimmelhet, smaksforstyrrelser, påvirket bevissthet, delir, og i 
sjeldnere tilfeller hjerneslag, påvirkning på perifere nerver og 
hjernebetennelser.
• Påvirkning på hjernen kan gi alvorligere forløp
• Testing for covid-19 aktuelt ved nyoppståtte og uforklarte 

nevrologiske symptomer under covid-19 pandemien
• Covid-19 ser ut til å vise et nevroinvasivt potensiale
• Langtids effekter på hjernen etter covid-19 bør undersøkes

15Vetter et al BMJ 2020; 369:m1470 (BMJ 2020; 369 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.m1470
Aamodt AH, Harbo HF, Eldøen G, Barratt-Due A , Aukrust P, TDNLF 2020

https://doi.org/10.1136/bmj.m1470


16

Den norske nevrocovid-studien: HJERNEHELSE OG COVID-19



Hovedformålet:
• Å analysere påvirkning av covid-19 på hjerne og nerver 

6 og 12 måneder etter den akutte infeksjonen

Delmål: å analysere forekomst og undertyper av covid-19-relaterte 
komplikasjoner
• hjerneslag
• Perifer nervepåvirkning
• muskelpåvirkning
• MR-forandringer i hjernen
• Nivå av biomarkører i blodet knyttet til nervepåvirkning
• Nevropsykologiske manifestasjoner
• Nevropsykiatriske manifestasjoner
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Pilotstudie: Blodprøver som viser nerveskade
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PERSON ME
D GJENNOM
GÅTT COVID

-19
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Hva innebærer
deltakelse i
nevrocovid-
studien?

Nevrologisk undersøkelse

Nevropsykiatrisk og
nevropsykologisk

undersøkelse, 
substudie ledet av
prof. Birgitte Boye

MR caput



Hva er tidsrammene for studien?
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Covid-19

Nevrologisk 
kartlegging i 

akuttfasen og ved 3 
mnd for de som 

trenger helsehjelp i 
denne fasen

6 måneder:
Nevrologisk 

undersøkelse
MR, blodprøver

Nevropsykologisk og 
psykiatrisk intervju

12 måneder:
Nevrologisk 

undersøkelse
MR, blodprøver

Nevropsykologisk og 
psykiatrisk intervju



Hvem kan delta?

• Personer som har vært innlagt med covid-19
• Personer med hjernerelaterte symptomer i forløpet av covid-19
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Takk for oppmerksomheten!
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