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Tukkoinen nenä
 Maija Hytönen

Hyvin toimiva nenähengitys on oleellista hyvinvoinnille. Syitä tukkoisuuteen ovat nenän
ja sivuonteloiden akuutit ja krooniset tulehdukset, jatkuva tai jaksoittainen allerginen
nuha tai muu yliherkkyysnuha. Nenän rakenteellisessa ahtaudessa tyyppioire on tukkoi-
suus. Kasvaimet ovat nenässä harvinaisia mutta nenäpolyypit yleisiä. Lapsilla nenän tuk-
koisuuteen voi olla syynä kookas kitarisa tai vierasesine. Myös nenän limakalvon turvo-
tuksen normaali fysiologinen vaihtelu koetaan joskus tukkoisuutena. Kylmänä vuoden-
aikana kuiva sisäilma kuivaa ja karstoittaa nenän limakalvoja. Tukkoisuuden hoito riip-
puu aiheuttajasta. Ensisijainen hoito on aiheuttavan tekijän – esimerkiksi allergeenin –
poistaminen tai vähentäminen. Limakalvolääkkeistä paikalliset nenästeroidit vähentävät
tehokkaimmin turvotusta. Myös limakalvon kostuttaminen voi vähentää tukkoisuus-
oiretta.

Nenällä on monta tehtävää: se kostuttaa,
lämmittää, suodattaa ja haistaa hengittä-
määmme ilmaa. Levossa normaali hengi-

tys on nenähengitystä. Aamuisin nenän limakal-
volla esiintyy turvotusta, mutta tukkoisuus hel-
pottaa ylösnousun jälkeen tavallisesti 15–30 mi-
nuutissa. Tämän jälkeen nenän kyky kuljettaa
ilmaa ja kokonaisvirtausvastus pysyvät tasaise-
na, vaikka oikean ja vasemman nenäkäytävän
tilavuudet vaihtelevat limakalvon turpeuden
vaihdellessa. Tämä ns. nenäsykli esiintyy noin
80 %:lla ihmisistä. Vastaanotolle tulee joskus
potilas, joka valittaa kyljellä nukkuessaan ilme-
nevää alempana olevan sieraimen tukkoisuutta.
Myös tämä on nenän normaalia toimintaa, ja
hoidoksi riittää yleensä asiasta kertominen. Jos-
kus nenän limakalvon turvotuksen fysiologinen
vaihtelu on kuitenkin tavallista voimakkaampaa
ja haittaa esimerkiksi yöunta.

Nenän rakenne

Nenästä näkyy vain »jäävuoren» huippu: nenä-
käytävän kokonaispituus on noin 7 cm. Nenä-

käytävien etuosaa verhoaa yhden senttimetrin
alueella iho, joka muuttuu syvemmällä hengitys-
epiteeliksi. Sen värekarvojen liike kuljettaa lima-
kalvolle takertuneet epäpuhtaudet liman mukana
nenänieluun (Jones 2001). Ahtain kohta nenässä
ja pullonkaula ilmanvirtaukselle on valvula-alue,
joka sijaitsee nenäkäytävän etuosassa noin
1,5 cm nenän kärjestä ja jonka muodostavat ne-
nän väliseinä, ylä- ja alalateraaliruston rajataso
sekä alakuorikon etuosa. Nenä ei myöskään saa
olla liian väljä – ilman virtauksen tulee olla tur-
bulenttia. Toisin sanoen ilman tulee pyöriä, jotta
mahdollisimman paljon hengitysilmaa tulisi kon-
taktiin nenän limakalvojen kanssa. Nenäkäytä-
vän lateraaliseinämän luiset, limakalvon verhoa-
mat ala-, keski- ja yläkuorikot lisäävät limakal-
vopinta-alaa ja auttavat ilman puhdistuksessa.

Potilaan tutkiminen

Esitiedot. Tutkittaessa tukkoisesta nenästä kär-
sivää potilasta tärkein anamnestinen tieto kos-
kee tukkoisuuden esiintyymisajankohtaa. Jatku-
va tukkoisuus viittaa pysyvään anatomiseen ra-
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kennepoikkeavuuteen, esimerkiksi nenän väli-
seinän vinouteen. Vaihteleva tukkoisuus sopii
nenän fysiologiseen vaihteluun tai poikkeavaan
limakalvotoimintaan, esimerkiksi yliherkkyys-
nuhaan. Jatkuvassa allergisessa nuhassa lima-
kalvoturvotus on keskeisin oire. Jos nenän tuk-
koisuus on lisääntynyt vähitellen, voi syynä olla
nenäpolypoosi tai krooninen infektio. Toispuo-
lisessa tukkoisuudessa tulee muistaa nenän tai
sen sivuonteloiden kasvaimen mahdollisuus.
Myös potilaan käyttämistä lääkkeistä, muista
sairauksista, aikaisemmasta hoidosta ja nenän
alueen leikkauksista on tärkeää saada tietoa.
Ammatti-, asuin- ja työolosuhteita tai tupakoin-
titapoja koskevat tiedot auttavat joskus tukkoi-
suuden syytä selvitettäessä.

Kliininen tutkimus on hyvä aloittaa potilaan
ääntä kuuntelemalla, sillä puheäänen nasaali-
suus viittaa tukkoiseen nenään. Nenäkäytävän
etuosan iho kuivuu ja karstoittuu herkästi ja
joskus myös haavautuu. Ennen limakalvon su-
pistamista tarkistetaan limakalvon turpeus, väri,
erite ja mahdollinen karsta nenässä. Nenäkäy-
täviin saadaan parempi näkyvyys, kun limakal-
vot supistetaan pyyhkimällä niitä kevyesti adre-
naliiniin kostutetulla pienellä pumpulitupolla.
Nenän väliseinän ja kuorikoiden koko ja muoto
selvitetään. Supistuksen jälkeen seulalokeroista
lähtevät polyypit tai muut poikkeavat rakenteet
näkyvät paremmin. Alhaalla nenäkäytävän poh-
jassa olevat luu- tai rustoharjanteet ovat useim-
miten merkityksettömiä ilman virtauksen kan-
nalta. Ne aiheuttavat kuitenkin joskus nenän
karstoittumista ja lisäävät siten tukkoisuutta.
Takarinoskopiassa nähdään nenänielu ja nenän
takaosa. Tähystys jäykällä tai taipuisalla endo-
skoopilla antaa eturinoskopiaa tarkemman ku-
van rakenteista ja patologiasta. Tutkittavan hen-
gittäessä sisään nenän kautta voidaan nähdä,
painuuko etuosan rustoinen alue kokoon merk-
kinä valvulainsuffisienssista.

Kuvantamis- ja laboratoriotutkimukset. Jos
esitietojen perusteella epäillään allergiaa tukkoi-
sen nenän syyksi, varmistusta herkistymiseen
saadaan ihopistokokeella eli prick-testillä. Se
voidaan tehdä kaikenikäisille. Pienille lapsille ja
dermografismin haitatessa testituloksen tulkin-
nan vaihtoehtoina ovat spesifiset allergeenivas-

ta-ainemääritykset, esimerkiksi RAST-tutkimuk-
set tai RAST-seulontatutkimukset. Ihopisto-
kokeet ovat luotettavia, mutta niiden kliinistä
merkitystä arvioitaessa tulee muistaa myös vää-
rien positiivisten ja negatiivisten testitulosten
mahdollisuus (Juntunen-Backman ym. 1995).
Ihopistokokeessahan tutkitaan allergeenin ai-
heuttamaa ihoreaktiota, joka voi poiketa aller-
geenivasteesta nenässä.

Nenän irtosolututkimus, jossa tutkitaan lima-
kalvon solut, mahdolliset solumuutokset ja tu-
lehdukselliset solut, antaa hyvän kuvan nenän
limakalvon tilasta (Meltzer ym. 1993). Pelkkä
eosinofiilien ja neutrofiilien määrittäminen ne-
nästä antaa kuitenkin vain vähän tietoa nuhan
syystä. Esimerkiksi nenän erite-eosinofiliaa esiin-
tyy allergisen reaktion lisäksi myös nenäpolyy-
poosissa ja infektion aiheuttamissa nuhissa.

Nenän sivuonteloiden (NSO) röntgenkuvaus
on ollut pitkään perustutkimus akuuttien ja
kroonisten sivuontelotulehdusten diagnostiikas-
sa. NSO-kuvan spesifisyys ja sensitiivisyys ovat
kuitenkin kohtalaisen huonoja, ja vain harvoin
diagnoosi voidaan perustaa yksinomaan NSO-
kuvaan. Kaikukuvauksen käyttö akuutin pos-
kiontelotulehduksen diagnostiikassa on lisään-
tynyt, mutta löydösten luotettava tulkinta vaatii
koulutusta ja kokemusta (Varonen ym. 2003).
Sivuonteloiden tietokonetomografiakuvan (TT)
säderasitus on nykyisin pieni, ja TT onkin hyvä
tutkimus nenän pitkittyneessä tukkoisuudessa,
jonka syy on epäselvä. Myös magneettikuvauk-
sen käyttö tulee lisääntymään nenä- ja sivuonte-
losairauksien diagnostiikassa.

Rinomanometrialla voidaan mitata nenän vir-
tausvastusta, ja akustisella rinometrilla saadaan
kuva nenän tilavuudesta ja ahtauskohdasta (Pi-
rilä ja Tikanto 2001). Myös hengitysilman huip-
puvirtausmittausta on käytetty erikoispoliklini-
koissa nenän tukkoisuuden arviointiin.

Nenän tukkoisuuden syyt

Akuutit ja krooniset virusten tai bakteerien ai-
heuttamat infektiot ovat tavallisia syitä nenän
tukkoisuuteen (taulukko).

Harvinainen rakenteellinen synnynnäinen syy
on koanaaliatresia. Molemminpuolinen koanaa-

M. Hytönen



1433

liatresia todetaan nopeasti syntymän jälkeen
lapsen imemisvaikeuden takia, mutta toispuoli-
nen voi tulla ilmi vasta vanhempana. Nenän vä-
liseinän vinous saattaa olla syntymän yhteydes-
sä tullut, mutta yleensä se on myöhemmässä
iässä saadun vamman seurausta. Tukkoisuutta
voivat aiheuttaa myös kookkaat kuorikot tai
nenän rustoisen osan painuminen kokoon si-
säänhengityksessä.

Lapsilla nenänielun kookas kitarisa on taval-
linen syy nenän tukkoisuuteen, mutta nenänie-
lun ja nenän alueen kasvaimet ovat harvinaisia.
Pienillä lapsilla nenän tukkoisuuden syynä tulee
muistaa myös mahdollinen vierasesine nenäkäy-
tävässä, varsinkin jos tukkoisuuteen liittyy tois-
puolinen märkäinen limaneritys.

Aikuisikään mennessä kitarisa yleensä surkas-
tuu. Jos aikuisella todetaan nenänielussa tai ne-

nässä ylimääräistä kudosta, tulee sen luonne
varmistaa kudosnäytteellä. Yleensä symmetrisi-
nä seulalokeroiden limakalvosta kasvavat nenä-
polyypit ovat hyvänlaatuinen limakalvotauti,
jonka etiologia on edelleen tuntematon.

Nenän limakalvon turvotuksen keskimääräis-
tä suurempi fysiologinen vaihtelu voi aiheuttaa
tukkoisuuden tunnetta. Myös hormonaaliset te-
kijät vaikuttavat nenän toimintaan. Raskauden
aikana nenän limakalvo on turpea. Vaihdevuo-
det ja ikääntyminen aiheuttavat limakalvojen
kuivuutta. Tällöin nenää puhdistavan limakel-
mun tavallisesti havaitsematon kulkeutuminen
nenänieluun voi hidastua. Tämä tuntuu liman
kertymisenä nenään ja nieluun ja siten lisää ne-
nän tukkoisuuden tunnetta.

Yliherkkyys jollekin aineelle on kyseessä sil-
loin, kun aine aiheuttaa toistetusti haitallisen
fysiologisen tapahtuman (oireita tai löydöksiä)
sellaisella annoksella, joka ei aiheuta oireita nor-
maalille henkilölle. Jos yliherkkyysreaktio saa
aikaan immunologisen reaktion elimistössä, pu-
hutaan allergiasta. Sekä allergiat että muut yli-
herkkyysreaktiot ovat hyvin tavallisia tukkoisen
nenän syynä. Idiopaattisen nuhan (aiemmin pu-
huttiin vasomotorisesta nuhasta) laukaisevat
epäspesifiset ärsykkeet, kuten lämpötilan vaih-
telu (Fokkens 2002). Tavallisin oire on vetinen
erite, vesinuha, ajoittain myös lisääntynyt lima-
kalvoturvotus.

Limakalvon kuivumisesta ja karstoittumises-
ta kovilla pakkasilla ja kuivassa huoneilmassa
kärsivät lähes kaikki ihmiset. Oireilu voi johtua
myös siitä, että nenä on liian väljä, kuten haju-
nenäpotilailla tai leikkauksen jälkitilan takia (ns.
empty nose -oireyhtymä). Oireita ovat tällöin
nenän limakalvon kuivuminen ja karstoittumi-
nen ja sitkeän limaneritys. Myös sisäilman epä-
puhtaudet ja tupakointi rasittavat nenän lima-
kalvon normaalia toimintaa.

Nenän limakalvon liikakasvu ja siitä johtuva
tukkoisuus saattavat olla seurausta sympatomi-
meettien liian pitkäaikaisesta käytöstä. Tästä
käytetään nimitystä rhinitis medicamentosa.
Muita syitä nenän tukkoisuuteen ovat mm. jot-
kut muiden sairauksien hoitoon käytetyt lääk-
keet ja eräät yleissairaudet, tavallisimpana kil-
pirauhasen vajaatoiminta (Togias 1993).

Taulukko. Tavallisimpia syitä nenän tukkoisuuteen.

Lapset:
Tulehdukset

akuutti (viruksen aiheuttama) hengitystietulehdus
sivuontelotulehdukset

Kookas kitarisa
Allerginen nuha
Rakenteellinen ahtaus, esim. nenän väliseinän vinous
Vierasesine

Aikuiset:
Tulehdukset

akuutti (viruksen aiheuttama) hengitystietulehdus
sivuontelotulehdukset

Allerginen nuha
Muu yliherkkyysnuha
Rakenteellinen ahtaus, esim. nenän väliseinän vinous,

kookkaat kuorikot, valvulainsuffisienssi
Nenän limakalvoturvotuksen fysiologinen vaihtelu
Nenäpolyypit
Kasvaimet

hyvänlaatuiset, esim. papillooma
pahanlaatuiset, esim. karsinoomat, melanooma

Nenän limakalvon kuivuus
Idiopaattinen nuha
Leikkauksen jälkitilat, esim. »empty nose»
Rhinitis medicamentosa
Atrofinen riniitti
Ulkoiset tekijät, esim. huono sisäilma, tupakointi
Hormonaaliset syyt, esim. raskaus
Hajunenä l. ozena
Eräät yleissairaudet, esim. kilpirauhasen vajaatoiminta
Eräät lääkkeet, esim. beetasalpaajasilmätipat, hormonilääk-

keet, solunsalpaajat

Tukkoinen nenä
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Tukkoisuuden hoito

Nenän tukkoisuuden hoito riippuu aiheuttajas-
ta. Ensisijainen hoito on tukkoisuutta aiheutta-
van tekijän – esimerkiksi allergeenin – poistami-
nen tai vähentäminen, mutta usein tarvitaan
myös muuta hoitoa, yleensä lääkkeellistä. Ne-
nän virtausta huonontavat luisen ja rustoisen
nenän selvät rakennepoikkeavuudet tai lapsen
kookas kitarisa tulee hoitaa leikkauksella. Myös
nenää ahtauttavia liian isoja kuorikoita voidaan
pienentää leikkauksella. Paksua, lääkitykseen
reagoimatonta kuorikkolimakalvoa on mahdol-
lista vähentää käsittelemällä kudosta limakal-
von alle viedyllä paksulla neulamaisella instru-
mentilla, jota kuumennetaan radiotaajuisen sä-
teilyn avulla. Lämpövaikutus saa aikaan lima-
kalvon alaisen kudoksen ohenemisen (Bäck ym.
2002). Hoitomuoto on uusi eikä sen vaikutuk-
sen kestosta ole vielä tietoa.

Akuuttien virusinfektioiden hoito on oireen-
mukaista, ja poskiontelotulehduksen hoidosta on
julkaistu kattava Käypä hoito -suositus (Suomen
Otolaryngologiyhdistys 1999). Joskus infektion
parantumisen jälkeen esiintyy vielä nenän lima-
kalvon hyperreaktiivisuutta, joka ilmenee tukkoi-
suutena. Jos oire on hankala, sitä voidaan hoitaa
parin viikon paikallisella nenästeroidikuurilla tai
korkeintaan kymmenen vuorokauden ajan pai-
kallisella tai oraalisella sympatomimeetilla.

Allergisessa nuhassa tehokkain vaikutus lima-
kalvoturvotukseen ja myös nenän eritykseen
saadaan paikallisilla nenästeroideilla (ARIA-työ-
ryhmä 2002). Vanhimmat markkinoilla olevat
antihistamiinit eivät vähennä nenän tukkoisuut-
ta, mutta joidenkin tutkimustulosten mukaan
uusimmilla antihistamiineilla on allergisessa nu-
hassa myös jonkin verran tukkoisuutta vähen-
tävää vaikutusta. Antihistamiinien etuna on,
että niiden vaikutus alkaa nopeasti 0,5–1 tun-
nissa, kun taas nenästeroidien teho saavutetaan
vasta noin 1–2 vuorokauden kuluttua. Nykyiset
allergian hoidossa käytettävät lääkkeet ovat tur-
vallisia, ja ne aiheuttavat vain harvoin haitta-
vaikutuksia. Lääkkeiden tehossa ja vaikutuksis-
sa esiintyy yksilöllisiä eroja. Kaikissa allergia-
lääkeryhmissä markkinoilla on useita eri val-
misteita. Esimerkiksi nenästeroideista osa sisäl-

tää hajusteita ja säilöntäaineita ja osa ei. Jos
jokin valmiste ei helpota riittävästi oireita tai
aiheuttaa haittavaikutuksia, ei koko lääkeaine-
ryhmää tarvitse hylätä vaan kannattaa kokeilla
toista valmistetta.

Muun kun allergian aiheuttaman yliherkkyy-
den tavallisin oire on myös nenän tukkoisuus.
Tällöinkin limakalvo reagoi hyvin paikalliseen
nenästeroidiin. Lääkitys voi tarvittaessa olla
säännöllistä, mutta tutkimuksissa on saavutettu
hyviä tuloksia myös jaksoittaisissa, parista vii-
kosta kuukauteen kestäneissä lääkehoidoissa
(Rinne ym. 2002). Lääkekuuri voidaan uusia
tarvittaessa. Jos idiopaattisen nuhan pääoire on
vesinuha, hyvä teho saavutetaan yleensä iprat-
ropiumbromidilla. Jos taas limakalvoturvotus
on pääoire, nenästeroidi on suositeltavampi.

Viimeaikaisten tutkimusten ja suositusten
mukaan nenäpolyyppien ensisijainen hoito on
lääkitys (Badia ja Lund 2001). Perushoitona
ovat paikalliset nenästeroiditipat tai -suihkeet ja
oraalinen steroidi. Oraalisen steroidin vasta-ai-
heet on kuitenkin syytä muistaa. Annokset ja
hoidon pituus riippuvat taudin vaikeusasteesta
(ks. Pharmaca Fennica). Lievempään polyyppi-
tautiin saattaa riittää esimerkiksi metyylipred-
nisoloni (pienenevin annoksin 6, 5, 4 jne. 4
mg:n tablettia vuorokaudessa). Hankalassa ne-
näpolypoosissa tarvitaan isompia annoksia, esi-
merkiksi prednisolonia tai prednisonia ensim-
mäisellä viikolla 30 mg aamuisin, toisella vii-
kolla 20 mg ja kolmannella 10 mg. Polyyppi-
potilaille suositellaan leikkaushoitoa vasta, kun
lääkkeillä ei saavuteta oireisiin ja löydöksiin riit-
tävää vastetta. Myös yksittäinen, yleensä pos-
kiontelosta lähtevä koanaalipolyyppi hoidetaan
kirurgisesti. Jos nenäpolypoosi on runsasoireis-
ta ja uusiutunut herkästi, suositellaan nenäste-
roidin säännöllistä käyttöä. Näin pystytään es-
tämään tai ainakin hidastamaan polyyppien uu-
diskasvua. Jos nenäpolyyppeja on vähän eikä
niiden uusiutumistaipumuksesta ole tietoa, voi-
daan tehokkaan lääkehoitojakson (ja leikkauk-
sen) jälkeen käyttää paikallista nenästeroidia 2–
6 kuukauden ajan. Tämän jälkeen lääkitys lo-
petetaan ja jäädään seuraamaan potilaan voin-
tia ja nenän tilaa. Taudin uusiutuessa hoito aloi-
tetaan uudelleen.
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Rhinitis medicamentosan tärkein hoito on
kertoa potilaalle pitkäaikaisen lääkityksen hai-
toista ja antaa ohjeet sympatomimeetin sään-
nöllisen käytön lopettamisesta. Lääkityksen lo-
pettamista seuraa ns. rebound-ilmiö: limakalvo
turpoaa, kun lääkkeen vaikutus loppuu. Tämän
hoitamiseksi paikallinen parin viikon nenäste-
roidihoito ja vaikeissa tilanteissa myös lyhyt
oraalinen steroidilääkitys saattaa olla tarpeen.

Olipa nuhan syy mikä tahansa, nenän lima-
kalvo tuntuu etenkin pitkäkestoisissa nuhissa ja
nenäleikkausten jälkitiloissa ajoittain kuivalta ja
karstaiselta. Tällöin keittosuola- tai öljypohjais-
ten nenänkostutustippojen tai -sumutteiden
käyttö on aiheellista. Nenäoireita hyvin helpot-

tavaksi on osoittautunut myös apteekeissa myy-
tävä nenänhuuhtelukannu. Potilas voi itse se-
koittaa huuhtelunesteen lisäämällä kannulliseen
vettä teelusikallisen suolaa.

Lopuksi

Nenän tukkoisuus on kiusallinen mutta usein
vähätelty oire. Sen hoito kuitenkin helpottaa
elämää päivällä ja parantaa yöunta. Tukkoisuu-
teen voi olla monta syytä. Usein syy selviää kui-
tenkin jo ensimmäisellä vastaanottokäynnillä
potilaan oireita kuunnellessa ja nenään katsoes-
sa. Hoito on syynmukainen, mutta yleensä myös
limakalvon kostutuksesta on hyötyä.

MAIJA HYTÖNEN, LT, erikoislääkäri
maija.hytonen@hus.fi

HYKS:n korvaklinikka
PL 220, 00029 HUS

Tukkoinen nenä

Kirjallisuutta

ARIA-työryhmä. Allerginen nuha ja sen vaikutus astmaan. Eura Print 2002.
(www.whiar.com )

Badia L, Lund V. Topical corticosteroids in nasal polyposis. Drugs 2001;
61(5):573–8.

Bäck L, Hytönen M, Malmberg H, Ylikoski J. Submucosal bipolar radio-
frequency thermal ablation of inferior turbinates: a long-term
follow-up with subjective and objective assessment. Laryngoscope
2002;112(10):1806–12.

Fokkens WJ. Thoughts on the pathophysiology of nonallergic rhinitis.
Curr Allergy Asthma Rep 2002;2(3):203–9.

Jones N. The nose and paranasal sinuses physiology and anatomy. Adv
Drug Deliv Rev 2001;51(1-3):5–19.

Juntunen-Backman K, Kalimo K, Kuusisto P, Reunala T. Ihopistokokeet
allergian perusdiagnostiikassa Suomen Allergologi- ja Immuno-
logiyhdistyksen suositus. Suom Lääkäril 1995;8:873–8.

Meltzer EO, Orgel HA, Jalowayski AA. Cytology. Kirjassa: Mygind N,

Naclerio RM, toim. Allergic and non-allergic rhinitis. Kööpenha-
mina: Munksgaard, 1993, s. 70–6.

Pirilä T, Tikanto J. Unilateral and bilateral effects of nasal septum surge-
ry demonstrated with acoustic rhinometry, rhinomanometry, and
subjective assessment. Am J Rhinol 2001;15(2):127-33.

Rinne J, Simola M, Malmberg H, Haahtela T. Early treatment of peren-
nial rhinitis with budesonide or cetirizine and its effect on long-
term outcome. J Allergy Clin Immunol 2002;109(3):426–32.

Suomen Otolaryngologiyhdistys. Äkillisen poskiontelotulehduksen hoi-
tosuositus. Duodecim 1999;115:2147–53.

Togias A. Non-allergic rhinitis. Kirjassa: Mygind N, Naclerio RM, toim.
Allergic and non-allergic rhinitis, clinical aspects. Kööpenhamina:
Munksgaard, 1993.

Varonen H, Savolainen S, Kunnamo I, Heikkinen R, Revonta M. Acute
rhinosinusitis in primary care: a comparison of symptoms, signs,
ultrasound, and radiography. Rhinology 2003;41(1):37–43.


