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های چشم، این مطالعه جهت بررسی کارایی روش پیوند جراحیی آمنیوتیک در با توجه به کاربرد اخیر پیوند پرده سابقه و هدف:

 انجام شد. Cی آمنیوتیک پس از برداشت ناخنک و مقایسه ی نتایج آن از نظر میزان عود و بروز عوارض با روش میتومایسین پرده

و ایرانی  Science Directو  Medline/Pubmed ،Scopus ،Web of Scienceهای اطالعاتی التین بانک مواد و روش ها:

SID ،Magiran ،IranMedex  وIrandoc موتور جستجوگر پژوهشی ،Google Scholar چنین پایگاه منطقه مدیترانه و هم

های موضوعی سر عنوانو  C نیسیتومایناخنک، اتوگرافت ملتحمه، م ک،یوتیآمن یپردهبا استفاده از کلیدواژه های  IMEMRشرقی 

و مقاالت بدست آمده به دو دسته ی مرتبط و غیر مرتبط تقسیم بندی شدند. بر  مورد جستجو قرار گرفتند Pterygiumپزشکی 

 مقاله جهت وارد شدن به چک لیست مورد پذیرش قرار گرفتند. 18های ورود و خروج ، اساس معیار

قاله دارای مالک های ورود به مطالعه م 10، ) بر اساس چک لیست( طمرتبنادست آمده پس از حذف مقاالت مقاله به 92از  یافته ها:

بررسی مقاالت بر اساس چک لیست نشان  مقاله برای نوشتن سایر بخش های مقاله استفاده شد. 12و استفاده در چک لیست بوده و 

 عود زانیدر م یدار یاختالف معن، Cدر پیوند غشای آمنیوتیک در مقایسه با اتوگرافت ملتحمه و تزریق میتومایسین  داده است که

گروه اتوگرافت  ای کیوتیآمن یغشا وندیدر گروه پ یعوارض مهم چیههم چنین ( P>0.05) سه گروه وجود نداشت انیدر م ناخنک

 .بودرخ داده  یموضع Cمیتومایسین اسکلرال در گروه  یسکمیاز ا یناش یعفون تیمورد اسکلر کیتنها  وجود نداشت.ملتحمه 

تواند کارامد بود و می Cاتوگرافت ملتحمه و میتومایسین ی هغشای آمنیوتیک به اندازاین مطالعه نشان داد که پیوند  نتیجه گیری:

 به عنوان روش پیوندی ارجح برای درمان ناخنک مورد توجه قرار گیرد.
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