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آنچه سوژه هاي »میزگرد زیبایی.«درباره بیماري و درمان مي گویند، لزوما مورد تایید »سالمت.«نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي یا نادرستي اظهارات آنها در همین صفحه بخوانید. شما هم می توانید سوژه »میزگرد زیبایی.«باشید. 
کافی است از طریق صفحه »با خوانندگان.«با ما تماس بگیرید و تجربه تان را با سایر خوانندگان »سالمت.«در میان بگذارید.

: آقای دکتر، منافذ باز پوست به کدام تغییرات 
پوستی اطالق می شود؟

منافذ پوستی را باید روزنه یا منفذی خارجی دانست که 
محل خروج ترشحات غدد چربی پوست است. بنابراین 
منافذ باز جزو ویژگی های طبیعی پوست محسوب 
می شوند اما در بعضی افراد ممکن است بزرگ تر از 
حد معمول باشد و با چشم غیرمسلح نیز کامال دیده 
می شود. در موارد شدید این وضعیت منظره ای شبیه 
پوست پرتقال ایجاد می کند. منافذ باز پوست گرچه 
بیماری تلقی نمی شود اما از نظر ظاهری برای فرد 

آزاردهنده و ناخوشایند است. 
: بروز منافذ باز پوستی با نوع ساختار پوست 

ارتباط دارد؟
معموال کسانی که پوست چرب تری دارند، با منافذ باز 
بیشتری روی پوست صورت مواجه می شوند زیرا غدد 
چربی ساز پوست بزرگتر هستند. اگر دقت داشته  باشید 
کودکان تا پیش از سن بلوغ منافذ باز پوستی ندارند زیرا 
غدد چربی   ساز پوست پس از سن بلوغ و تحت تاثیر 
هورمون های جنسی به تدریج بزرگ می شوند و شروع به 
ترشح چربی می کنند. در نتیجه دهانه خروجی این منافذ 
نیز بازتر و بزرگتر شده و کامال دیده می شوند. معموال 
افراد از مشاهده منافذ باز پوست در سنین بزرگسالی 
شکایت دارند زیرا تا پیش از سن بلوغ این منافذ قابل 
 مشاهده نیست و بعد به تدریج نمود پیدا می کند. البته 
علت اینکه بعضی افراد چنین مشکلی ندارند نیز مربوط به 
خشکی پوست است زیرا زمانی که ترشح چربی پوست 
کم است، بازشدن منافذ چربی نیز کمتر اتفاق می افتد. 
: به جز چربی پوست چه تغییر دیگری در 

پوست با بروز این مشکل همراه است؟
یکی دیگر از دالیل بازشدن منافذ پوستی، ضخیم شدن 
تارهای موی صورت است که بیشتر در مورد آقایان 

تحت تاثیر  نیز  مورد خانم ها  در  البته  می کند.  صدق 
ترشحات هورمونی دوران بلوغ تا حدی ضخیم شدن 
نسبی موهای صورت اتفاق می افتد. از آنجا که غدد 
چربی ساز و پیازهای مو دقیقا در مجاورت یکدیگر قرار 
دارند، ضخیم شدن تارهای صورت نیز ارتباط جدی با 
بازشدن منافذ پوستی دارد. به این دالیل در آقایان منافذ 
پوستی بازتر دیده می شود اما نسبت به خانم ها نگرانی 
کمتری دارند و اکثر کسانی که برای رفع این مشکل به 

اقدامات درمانی توجه دارند، خانم ها هستند. 
: افزایش سن نیز در بروز منافذ باز پوستی 

تاثیر دارد؟
از جمله دیگر عوامل تاثیرگذار در بروز منافذ باز پوستی 
که معموال با افزایش سن اتفاق می افتد، کاهش خاصیت 
ارتجاعی پوست است. در سنین نوجوانی و جوانی 
خاصیت االستیسیته یا ارتجاعی پوست بیشتر است اما 
به تدریج این حالت کمتر می شود. می توان در نظر گرفت 
زمانی که پوست کامال کشیده است، منافذ روزنه های 
پوست شل و کشیده نیست و وضوح کمتری دارد اما 
اگر پوست شل شود، دهانه منافذ شل تر و در نتیجه نمود 
بیشتری دارد. افرادی که مدت طوالنی در مواجهه با نور 
خورشید هستند، به تدریج خاصیت ارتجاعی پوست شان 
تحت تاثیر پرتوهای ماورای بنفش خورشید از بین می رود 

و منافذ پوستی بزرگتر و بارزتر می شوند. 
: آیا بروز منافذ باز پوستی می تواند با دیگر 

مشکالت پوستی مرتبط باشد؟
بروز جوش های غرور جوانی نیز عامل دیگری است 
که می تواند منجر به ایجاد منافذ باز و بزرگ روی 
صورت شود. کانون بروز جوش های غرور جوانی، 
غدد چربی ساز پوست است. التهابی که در این قسمت ها 
ایجاد و تکرار می شود و پس از اینکه در دوره ای به شکل 
جوش های فعال است بهبود می یابد، می تواند به  تدریج 

باعث تغییر اندازه خروجی منافذ پوستی شود و آناتومی 
این منافذ بزرگتر از حد طبیعی شود. 

به طور کلی منافذ باز پوستی در کسانی دیده می شود که 
در حال حاضر پوست چرب، موهای ضخیم صورت و 
آکنه دارند یا در مواجهه مستمر و طوالنی با نور خورشید 
هستند و دچار آسیب خاصیت ارتجاعی پوست شده اند یا 
اینکه تاثیر چنین شرایطی در گذشته، در حال حاضر به رغم 
اینکه پوست خشکی دارند، دچار این مشکل شده اند.

: اگر فردی در سنین بزرگسالی پوست شاداب 
و صاف داشته باشد ممکن است ناگهان دچار این 

تغییر پوستی شود؟
اتفاق دیگری که باعث می شود فرد به طور ناگهانی 
متوجه منافذ باز پوستی  شود و این تغییر نسبت به 
که  زمانی  است.  وزن  کاهش  آید،  به وجود  گذشته 
پوست به دلیل باال بودن وزن حالت کشیدگی بیشتری 
دارد، حالت صاف تری پیدا می کند و به نظر شاداب تر 
دیده می شود. اما با کاهش وزن، پوست جمع و تا 
حدودی چروکیده می شود که در نتیجه منافذ پوست 

نیز بازتر و بزرگتر می شوند. 
: آیا اقدامات درمانی در بهبود منافذ باز 

پوستی مؤثر است؟
منافذ باز پوست را می توان جزو خصوصیات طبیعی 
بعضی افراد دانست که ممکن است خوشایند نباشد و 
معموال افراد به دلیل جنبه ظاهری به متخصص پوست 
مراجعه می کنند. برای کنترل این منافذ، هیچ اقدام دائمی، 
اساسی و همیشگی وجود ندارد اما برای کاهش ظاهر 
پوست پرتقالی می توان از فرآورده هایی استفاده کرد که 
چربی سطح پوست را برطرف می کنند. در این زمینه 
بعضی فرآورده های قابض کاربرد دارند که منافذ چربی 
را منقبض می کنند و به طور موقت باعث کوچک شدن 
منافذ صورت و نامحسوس تر شدن آنها می شوند. البته 

برای تاثیر مداوم و موردانتظار نیاز به استفاده مکرر 
از چنین محصوالتی است. در بعضی افراد می توان با 
روش هایی مانند لیزر، میکرونیدلینگ و میکروابریژن این 
منافذ پوستی را بهبود بخشید. استفاده از این اقدامات باعث 
می شود به خاطر تحریک در بازسازی رشته های کالژن و 
االستین منافذ تا حدودی بهتر شوند و به مدت چند سال 
این حالت ایده آل حفظ شود. البته با افزایش سن نیاز به 
تکرار این اقدامات است تا نتیجه موردنظر باقی بماند. 
: آیا سبک تغذیه در بروز منافذ باز پوستی 

تاثیر دارد؟
تغذیه به طور خودبه خود ارتباط مستقیمی با بروز منافذ 
باز پوستی ندارد اما در افرادی که مستعد ابتال به آکنه 
هستند می تواند نقش تشدیدکننده داشته  باشد. بعضی 
افراد که زمینه آکنه دارند با خوردن شیرینی و شکالت و 
غذاهای آماده دچار آکنه شدید می شوند و می توان انتظار 
داشت که منافذ باز پوستی در این افراد نیز بیشتر باشد.

: شست وشوی پوست تا چه حد می تواند در 
بهبود یا تشدید منافذ باز پوستی مؤثر باشد؟

همان طور که اشاره شد بروز منافذ باز پوستی با چربی 
پوست ارتباط دارد. برخالف تصور استفاده از شوینده های 
قوی و شست وشوی مکرر صورت تاثیر معکوس در 
با  صورت  که  زمانی  دارد.  پوست  چربی  ایجاد 
شست وشوی زیاد و مکرر بخش زیادی از چربی را 
از دست می دهد، پوست خشک می شود و حسگرهای 
پوستی که حالت خشکی را دریافت می کنند باعث 
افزایش ترشح غدد چربی برای به تعادل رسیدن چربی 
پوست می شوند و در نتیجه به تدریج منافذ پوستی 
بارزتر از قبل به نظر می رسند. به طور کلی شست وشوی 
پوست باید با شوینده متناسب با ساختار پوست انجام 
شود و شست وشوی صورت با شوینده بیش از دو بار 

در روز توصیه نمی شود.

منافذ پوست به روزنه  های بسیار ریز روی پوست اطالق می شود که امکان 
تنفس سلول های پوست همچنین دفع چربی، عرق و سلول های مرده را فراهم 
می کند. منافذ پوست اساسا جزو ساختار طبیعی پوست است و نقش مهمی در 
حفظ سالمت پوست دارند اما گاهی اوقات این منافذ متسع می شوند و ظاهر 
ناخوشایندی روی صورت ایجاد می کنند. منافذ باز پوست غالبا در افراد دارای 
پوست چرب و روی گونه ها، بینی، چانه و پیشانی ظاهر می شوند و ممکن 
است با بروز جوش های سرسیاه نیز همراه باشند. زمانی که اصول بهداشت 
و مراقبت از پوست رعایت نشود، منافذ پوستی به دلیل تجمع چربی پوست و 
آلودگی ها معموال بزرگتر می شوند تا امکان خروج چربی بیشتر باشد. در چنین 
شرایطی آلودگی های بیشتری در این قسمت ها باقی می ماند و حتی ممکن است 
با التهاب پوست همراه باشد که نیاز به پاکسازی زودتر پوست خواهد بود.

بخار آب به بهبود منافذ باز پوستی کمک می کند 
یکی از مهم ترین اصول برای پاکسازی منافذ پوست، استفاده از بخار است. 
این کار را می توان با دستگاه بخور خانگی انجام داد و تاثیر آن به خاطر 
تسهیل خونرسانی است که به خروج آلودگی ها از منافذ پوست کمک 
می کند. حتی اگر دستگاه بخور در دسترس نیست می توان حوله ای روی 
سر انداخت و با فاصله بیست سانتی متری از ظرف آب داغ نگه داشت. 
افزودن اسانس های گیاهی متناسب با ساختار پوست به آب نیز می تواند 
در این زمینه مؤثر باشد. پس از 10 تا 15 دقیقه باید پوست را با آب سرد 
شست تا منافذ پوست جمع شوند. استفاده از پاک کننده های مالیم نیز 
توصیه می شود تا سلول های پوست امکان تنفس بهتر پیدا کنند. به طور کلی 
پوست هر روز صبح و شب باید کامال تمیز شود تا تعریق، چربی و دیگر 

آلودگی های سطح پوست برطرف گردد. رطوبت رسانی به پوست پس از 
پاکسازی نیز اقدام ضروری است و برخالف تصور حتی برای پوست های 
چرب نیز باید انجام شود. البته باید توجه داشت که نوع محصول متناسب با 
ساختار پوست باشد و برای پوست چرب از انواع رطوبت رسان های بدون 
چربی استفاده کرد. برای پوست  خشک الزم است کرم مرطوب کننده و 

برای پوست نرمال یا مختلط نیز لوسیون انتخاب شود.

پاکسازی جزو اصول مهم مراقبت از پوست است
پاکسازی پوست نیز یکی از اقدامات بهداشت و زیبایی است که عالوه بر 
تاثیر در جمع شدن منافذ پوستی به دفع آلودگی ها از این منافذ نیز کمک 
می کند. سلول های پوست هر روز در حال بازسازی هستند و اگر پاکسازی 
پوست انجام نشود، بخشی از سلول های مرده روی پوست باقی می مانند و 
باعث انسداد منافذ پوستی می شوند. پاکسازی پوست به دو روش فیزیکی 
و شیمیایی انجام می شود. پاکسازی فیزیکی روشی است که به کمک ماساژ 

پوست، سلول ها فرصت بازسازی پیدا می کنند و دفع آلودگی های پوستی 
از منافذ انجام می شود اما پاکسازی شیمیایی از طریق محصوالت پاک کننده 

است که آلودگی های سطح پوست را حل و از بین می برد. 
در مورد منافذ باز پوستی الیه بردارهای فیزیکی مؤثرتر است و می توان از 
کرم یا ژل های حاوی ذرات ساینده استفاده کرد که هنگام ماساژ پوست 
تاثیر بهتری در برطرف شدن سلول های مرده و آلودگی های پوست دارد. 
البته الیه بردار صورت باید کامال متناسب با ساختار پوست و مخصوص 
صورت باشد. معموال استفاده از الیه بردار هر هفته توصیه می شود اما برای 
پوست های حساس هر دو هفته کافی است. هنگام استفاده از الیه بردار ابتدا 
باید پوست را با آب گرم به آرامی شست وشو داد. سپس با مقدار کمی از 
محصول الیه بردار پوست ماساژ داده  شود اما نباید فشار زیادی به پوست 
برسد. استفاده از این محصوالت برای پوست اطراف چشم نیز مناسب 
نیست. در نهایت برای جمع تر شدن منافذ پوست الزم است صورت با آب 
سرد شسته  شود. استفاده از محصوالت رطوبت رسان پس از الیه برداری و 
پاکسازی پوست نیز ضروری است تا شادابی و لطافت پوست حفظ شود. 

ماسک صورت متناسب با مشکالت پوست باید انتخاب گردد
یکی دیگر از توصیه های مراقبت از پوست، استفاده از ماسک است که با 
مشورت متخصص پوست می توان یک تا سه نوبت در هفته استفاده کرد. 
انواعی از ماسک صورت که حاوی ترکیبات معدنی مانند کلسیم، سدیم، 
فسفر، مس، روی، سلنیوم و منگنز هستند برای جذب ترکیبات مضر پوست 
و جمع شدن منافذ پوستی مؤثر هستند. معموال باقیماندن ماسک حدود 10 

دقیقه روی پوست کفایت می کند و سپس پوست با آب سرد شسته  شود.

  دکتر آزاده گودرزی/دانشیاردانشگاهعلومپزشکیایران

نگاه متخصص پوست

اما  است  فیزیولوژیک  خصوصیات  جزو  پوستی  منافذ 
افراد تحت تاثیر عواملی مانند جنس پوست،  در بعضی 
ضخامت پوست، میزان چربی، بیماری های زمینه ای پوست، 
سابقه آکنه و... می تواند منجر به مشخص شدن این منافذ 
شود و حالت پوست پرتقالی پیدا کند. در چنین شرایطی 
معموال افراد به دلیل جنبه زیبایی نگران هستند و تمایل 

به اقداماتی برای بهبود ظاهر پوست دارند. 
اما باید توجه داشت که پیش از هر اقدام درمانی در مورد 
منافذ باز پوست باید معاینه توسط متخصص پوست صورت 
گیرد و شرح حال کامل گرفته  شود. اگر این وضعیت صرفا 
از نظر زیبایی برای فرد آزاردهنده است بعضی روش  های 
درمانی برای بهبود کاربرد دارد. بعضی از این روش ها، 
موضعی شامل کرم ها و سرم هایی است که متخصص پوست 
مانند  دستگاهی  درمانی  روش های  البته  می کند.  تجویز 
لیزرهای  میکرودرم ابریژن،  مزونیدلینگ،  میکرونیدلینگ، 
جوانسازی و فرکشنال نیز برای بعضی افراد پیشنهاد می شود. 
در انتخاب روش درمانی برای بهبود منافذ باز پوستی باید 
سن فرد در نظر گرفته  شود و خصوصیات پوستی مانند 
رنگ و جنس پوست موردتوجه باشد. همچنین پزشک 
باید فصلی که قرار است اقدام درمانی صورت گیرد را 
به دلیل میزان شدت مواجهه با نور خورشید مدنظر قرار 
دهد. انتظار فرد از نتیجه اقدام زیبایی نیز بسیار مهم است 
و راجع به تاثیر روش انتخابی و مزایا و معایب آن الزم 

است اطالعاتی به فرد داده  شود.

ماسک عسل و آبلیمو
از جمله ترکیبات طبیعی که می توان به عنوان ماسک استفاده 
کرد، عسل است. عسل به جمع شدن منافذ پوستی کمک 
می کند، تولید سبوم را کاهش می دهد و حالت درخشنده تری 
به  پوست می دهد. یکی از مزایای عسل این است که برای 
انواع پوست به خصوص پوست چرب و مختلط مفید است. 
در صورت تمایل به استفاده از ماسک عسل توصیه می شود 
به مقدار مساوی عسل و آبلیمو مخلوط شده و روی پوست 
صورت به جز اطراف چشم قرار گیرد. پس از 15 دقیقه 
باید پوست با آب ولرم شسته  شود و البته اگر احساس 
از روی صورت  است زودتر  بهتر  دارد  سوزش وجود 
بالفاصله  و  ماسک  این  از  استفاده  زمان  در  شود.  پاک 
پس از شستن پوست نباید درمعرض نور خورشید قرار 
گرفت زیرا لیمو باعث حساسیت پوست به نور می شود.

ماسک سفیده تخم مرغ و آبلیمو
سفیده تخم مرغ سرشار از پروتئین است، آنزیم آنتی باکتریال 
به نام لیزوزیم دارد و حاوی مولکول هایی است که تاثیر 
پاک  کنندگی دارند. آبلیمو نیز ضدعفونی کننده طبیعی است 
و به بهبود آکنه، جوش های سرسیاه و منافذ باز پوست 
کمک می کند. یک سفیده  تخم مرغ را خوب هم بزنید و 
روی صورت  را  ماسک  کنید.  اضافه  آبلیمو  قطره  چند 
استفاده  بشویید.  ولرم  با آب  دقیقه  از 15  بزنید و پس 
از این ماسک به جمع شدن منافذ پوستی کمک می کند. 

ماسک جوش شیرین
استفاده از جوش شیرین به برطرف شدن سلول های مرده 
پوست و شفافیت پوست کمک می کند. برای تهیه ماسک 
جوش شیرین، 3 قاشق مرباخوری جوش شیرین را با 1 
قاشق مرباخوری آب مخلوط کنید و پوست را به   آرامی 
با این مخلوط ماساژ دهید. پس از چند دقیقه پوست را با 
آب ولرم بشویید و کرم مرطوب کننده بزنید. جوش شیرین 
همانند الیه بردار عمل می کند، در بهبود جریان خون مؤثر 

است و منافذ پوستی را به خوبی تمیز می کند. 

ماسک گوجه فرنگی
استفاده از آب گوجه فرنگی برای کاهش منافذ باز پوستی 
توصیه می شود. گوجه فرنگی تاثیر آنتی اکسیدانی دارد و 
سرشار از ویتامین های A وC است. برای بهره مندی از 
این خواص، آب گوجه فرنگی را با تکه ای پنبه به آرامی 
روی پوست به خصوص بینی و چانه بزنید. پس از 15 
دقیقه صورت را با آب ولرم بشویید. البته می توانید کمی 

آبلیمو نیز اضافه کنید تا تاثیر ماسک بیشتر شود.

انتخابروشدرمانمنافذ
بازپوستبایدتوسطمتخصص
پوستارزیابیشود

بهترینماسکهایطبیعی
برایبهبودمنافذبازپوستی

»میزگرد پوست«در مورد منافذ باز پوست با حضور 
دکترسیدمسعود داوودی متخصص پوست، دکترآزاده گودرزی 
متخصص پوست و دکترمحمدصادق کالنتری متخصص پوست 

منافذ باز پوست؛ نازیبایی منافذ باز پوست؛ نازیبایی 
یک خصوصیت طبیعییک خصوصیت طبیعی

منافذ پوستی به روزنه های ریز سطح پوست اطالق می شود که محل خروج ترشحات غدد 
چربی است. این منافذ روی پوست همه افراد وجود دارد و جزو خصوصیات طبیعی پوست 
است اما گاهی اوقات به دالیل مختلف مانند چربی زیاد پوست یا افزایش سن، به تدریج 
بزرگتر می شوند و ظاهر ناخوشایندی برای فرد ایجاد می  کنند. برطرف شدن این منافذ جزو 
مهم ترین علل مراجعه افراد به متخصصان پوست است که امروزه روش های مختلفی برای بهبود ظاهر پوست 
توصیه می شود. با این مقدمه به پرسش یکی از خوانندگان سالمت پرداخته ایم: »خانمی 25 ساله هستم که از 
حدود شش ماه پیش روی گونه هایم تعداد زیادی منفذ باز پوستی دیده می شود که حالت گودرفتگی دارد. 
این حالت خیلی برایم ناخوشایند است اما نمی دانم اقدامات درمانی پوست تا چه حد در بهبود این مشکل 

تاثیر دارد. در ضمن پوست سفید و چربی دارم. لطفا راهنمایی ام کنید.«

 مریم سادات 
کاظمی
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