
1 

 

 

 

Ürtiker-Kurdeşen 

 

 
 

1. Ürtiker nedir ? 

Halk arasında “kurdeşen" olarak bilinen ürtiker vücudun herhangi bir yerinde gruplar halinde oluşan, 

soluk kırmızı renkli kabarıklıklardır. Bu döküntü bir kaç saat içinde geriler. Eski bir döküntü solarken 

yerine yenileri çıkabilir. Boyutları bir kalem arkası büyüklüğünden, bir tabak büyüklüğüne kadar 

değişebilir ve birleşerek büyük alanlar oluşturabilirler. Genellikle kaşıntılıdır, fakat yanma ve batma 

hissi de olabilir.  Vücudun herhangi bir yerinde plaklar halinde bazen de  sivrisinek ısırıkları gibi 

görünebilirler.  Kurdeşen çok yaygındır  her dört-beş kişiden biri hayatlarının bir döneminde kurdeşen 

görülebilir.  

 

2. Ürtiker  belirtileri ve semptomları nelerdir ? 

 Kurdeşen normalde çok kaşıntılıdır, ancak aynı zamanda ağrılı da olabilir. 

 Aynı yerde bulunan tek bir kabarıklık genellikle iz bırakmadan solmadan önce 

yaklaşık 24 saat sürer. 

 Plaklar gruplar veya kümeler halinde görünür. Eski alanlar kaybolurken yeni 

plaklar  gelişebilir.  

 Genellikle kabarcıklar daha büyük şişlikler oluşturmak için birleşir. Etkilenen cilt 

alanı, oldukça küçükten  büyüğe kadar değişebilir.  

 Ürtiker  genellikle birkaç gün içinde geçer, ancak haftalarca sürebilir. 

 

 

3. Ürtikerin süresi önemli midir? 

Genellikle bu allerjik reaksiyonlar 24 saat sürer ve bir yerde 24 saat içinde düzelirken diğer bir yerde 

çıkar ve yerinde iz bırakmadan kaybolur. Genellikle ilk 2 gün kaşıntım ciddiyetinde dalgalanmalar olur. 

Tamamen iyileşip bir anda tüm vücutta yayılabilir.6 haftadan uzun sürerse uzun süren ürtiker dediğimiz 

kronik ürtiker adı alır ve incelenmesi gerekir. Mutlak çocuk alerji uzmanınca görülmesi gerekir.  

4. Sıklığı nedir? 

Toplumda sıklığı %20-%25 civarındadır. Başka bir ifade ile her 4-5 çocuktan birinde görülür. 

 5. Kurdeşenlere ne sebep olur? 

Kurdeşen, genellikle alerjik reaksiyonun neden olduğu bir deri döküntüsüdür. En sık sebep besinlere 
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bağlı ve özellikle besinlerdeki katkı maddelerine bağlı gelişir. Besinlerden renkli sakız, şeker, çikolata,  

süt, meyva suyu neden olabilir. Fıstık, fındık, meyvalar da ürtiker yapabilir. Domates, çilek ve kabuklu 

deniz hayvanlarına karşı  da ürtiker olabilir. 

İlaçlar (Vitaminler dahil), 

Enfeksiyonlar 

Analjezikler, 

Parazitler, 

Romatizmal hastalıklar, 

Stres,  

Adet dönemleri, 

Fiziksel nedenler de allerji yapabilir güneş, soğuk, sıcak, su, böcek ısırması, ekzersiz, vücuda sürülen 

kozmetikler ürtiker yapabilir. 

6. Tedavi: 

Kurdeşen için en iyi tedavi, nedeni veya tetikleyiciyi önlemektir, ancak bu her zaman mümkün 

değildir. 

Evde  tedavide şu yollarla yardımcı olabilirsiniz: 

 çocuğunuz için bilinen tetikleyicilerden kaçınmak 

 güneş ışığı, sıcak ve sıcak duşlar gibi döküntüleri daha da kötüleştiren şeylerden 

kaçınmak 

 soğuk kompresler (yüz yıkayıcı, bez bebek bezi veya soğuk suya batırılmış temiz çay 

havlusu) uygulamak kaşıntı ve batmayı hafifletmeye yardımcı olabilir. 

7. Ne zaman doktora görünmeli 

Çocuğunuz altı haftadan daha uzun süre ürtikere sahip olmaya devam ederse, onu çocuk alerji  

hekiminize götürün. 

Herhangi bir zamanda kurdeşen başka semptomlarla (yüksek ateş, morarma, mor cilt rengi değişikliği 

veya eklem ağrıları) ilişkiliyse, çocuğunuzu gene  bir çocuk alerji doktoru  tarafından görülmelidir. 

8. Hatırlanması gereken önemli noktalar 

 Kurdeşen çok yaygındır ve genellikle zararsızdır. 

 Kurdeşen, genellikle çok kaşıntılı kırmızı, kabarık kabarıklıklar içeren bir deri 

döküntüsüdür. 

 Bu tür deri döküntüsü alerjik bir reaksiyondur. 

 Tedavi seçenekleri, bilinen tetikleyicilerden kaçınmayı içerir. Aynı zamanda  

antihistaminikler ve kortikosteroidler gibi ilaçlar tedavide kullanılır.  

 Çocuğunuzda anafilaksi belirtileri varsa ambulans çağrılması  gerekir.  

Doktorlarımıza sorulan ortak sorular 

Antihistaminik ilaçlar ne kadar etkilidir? 

 

Antihistaminik ilaçlar, mevcut plakları  tedavi etmeyecek, ancak plakların  daha da kötüleşmesini ve 

yeni plakların  patlamasını önleyecektir. Çocuğunuz bilinen bir tetikleyiciye maruz kalırsa, ona mümkün 

olan en kısa sürede antihistaminik ilaç vermek en iyisidir. Ağız yoluyla verilen bu antihistamin ilaçlar 

en az 10 gün kadar kullanmak gereklidir.  Dozunu mutlaka doktorunuza danışmanız gerekmektedir.  

Çocuğumu plakların  nedenini öğrenmek için bir alerji uzmanına götürmeli miyim? 
Tetikleyiciyi belirleyemiyorsanız, bir yemek ve aktivite günlüğü tutmanızda fayda var. Çocuk  alerji 

uzmanı, çocuğunuzun plakları  için en olası tetikleyicileri belirlemek için daha fazla test yapabilir. Gerek 

görürse steroidli ilaçlar başlayabilir. 
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 Sorumluluk reddi   

 

 Burada verilen bilgiler Deri Alerjileri Çalışma Grubu  tarafından size yardımcı olacağına inanılarak 

derlenmiş bazı bilgiler yer almaktadır. Bu nedenle bu bilgilerin, hekim olmayanlar tarafından tedavi 

amacıyla kullanılmamaları gerekir. Bu bilgiler, doktorunuzla veya sağlık uzmanlarınızla görüşmenizi  

değiştirmek değil, desteklemek amacıyla verilmiştir. Bu  bilgi broşürlerinin yazarları, bilgilerin doğru, 

güncel ve kolay anlaşılır olmasını sağlamaya çalışmışlardır. Bu sayfanın yazarları ve yayımlandığı web 

sitesi caaad.org.tr  herhangi bir yanlışlık, yanıltıcı olarak algılanan bilgiler veya bu broşürlerde ayrıntıları 

verilen herhangi bir tedavi rejiminin başarısı için hiçbir sorumluluk kabul etmez.  

 
 


