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وHybrid Fixationروشدوبهجواناننوبامنشأناشناختهدروزیاسکولیدرمانجینتایسهیمقا
All-Pedicle-Screw


 2بد ، هادی روان2زاده رجب پویا، 1فر محمدرضا اعتمادی

 
 

چکیده

 .ی سن بلوغ انجام شد در بهبود اسکولیوز با منشأ ناشناخته Hybrid fixationو  All-pedicle-screwی تأثیر دو روش  این مطالعه با هدف مقایسه مقدمه:

تحت عمل جراحی قرار گرفتند و نتایج عمل بر اساس بررسی معیارهای  All-pedicle-screwبیمار تحت درمان با روش  02گروهی،  ی هم در یک مطالعه ها: روش

بیمار مشابه  02های حاصل از عمل  ( با یافتهSRS-30) Scoliosis research society-30ی  نامه ( و پرسشMajor cobb’s angleرادیولوژیک )میزان اصالح 
 .در دو سال بعد از عمل مقایسه گردید Hybrid fixationبا روش 

درصد بود و میزان اصالح زاویه در  9/16و  1/22به ترتیب  Hybrid fixationو  All-pedicle-screwی انحنا در دو گروه  میانگین درصد اصالح زاویه ها: یافته

  All-pedicle-screwها در گروه  ی شاخص ، کلیهSRS-30ی  نامه (. بر اساس پرسشP=  200/2داری بیشتر بود ) ، به طور معنیAll-pedicle-screwگروه 
 تر از گروه  های تصویر ذهنی فرد از خود و رضایتمندی از درمان، مطلوب ، شاخصAll-pedicle-screwداری بهبود پیدا کرد، اما در گروه  به طور معنی

Hybrid fixation ( 227/2بود > P). 

 All-pedicle-screwی انحنا مؤثر بودند، اما میزان اصالح در روش  در اصالح زاویه Hybrid fixationو  All-pedicle-screwهر دو روش  گیری: نتیجه

 .داشتند Hybrid fixationتر بود و بیماران عمل شده با این روش، تصویر ذهنی از خود و رضایتمندی بیشتری نسبت به گروه  مطلوب

 Skeletal fixation، Pedicle screws، اسکولیوز، بلوغ واژگان کلیدی:

 
  روش دو به جواناننو با منشأ ناشناخته در وزیاسکول یدرمان جینتا ی سهیمقا .بد هادی زاده پویا، روان فر محمدرضا، رجب اعتمادی ارجاع:

Hybrid Fixation و All-Pedicle-Screw . 392-396(: 037) 96؛ 7931مجله دانشکده پزشکی اصفهان 

 

 مقدمه

تنی   ننوا اسنکولیوز     ی سن  بونو ش شنا      اسکولیوز با منشأ ناشناخته

باشد. اسکولیوزش اغوب به عنوان انحیاف جانبی ستون فقیات بیشتی  می

سنا،ش   01درصد کودکنان ز نی    2-3 (.0شود ) درجه تعی ف می 01از 

 01درجنه دارنند ک کرتنی از     01ی بیش از   اسکولیوز با منشأ ناشناخته

 (.2درصد ا   بیرارانش نیاز به درمان دارند )

بنه عونش شنکا رنانیی ناز بنا در        اسکولیوز بنا منشنأ ناشنناختهش   

گیییش دکری از اجترناا ک   نوجوانان موجب بیکز مشکالت رکانیش گوشه

گنیدد ک نرنننی ش ا ن  بیرناری بنا بیخنی        عتراد به نفن  منی  کانش ا

نای جسری در افنیاد نرنیاا اسنش. درمنان اسنکولیوز بنا منشنأ         ناتوانی

 (.3باشد ) نا نریاا می ی زمینه با بهبود کیفیش زندگی در نره ناشناختهش

 Segmental instrumentationنای جیاحی ستون فقنیاتش   از رکش

معیفی شند ک بنا نندف اصنالش بدشنکوی ک       0892اسش که در سا، 

پا دار کیدن دراز مدت ستون فقیات تنا امریننان از بهبنود اسنتیوانی     

 (.4مورد استفادا قیار گیفش )

به تدر ج جنا زی     All-pedicle-screwنای اخییش رکش  در دنه

ر د All-pedicle-screw(. اسنتفادا از  5شند )  Hybrid fixationرکش 

نای لومبار ک تیاکولومبار به عنوان  ک ابنیار حرنا تی    انحیافات بیش

خوب در ساختار کرنی ک پا ندار نزنه داشنت  سنتون فقنیات کناربید        

(. بی اساس مطالعناتش ا ن  رکش بنه عننوان رکش     6-7مناسبی دارد )

 (.9مؤثی ک کم خطیی معیفی شدا اسش )

در اصنالش   All-pedicle-screwبیخی از مطالعاتش بیتیی رکش 

 مقالهپژوهشی
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(. اگی چه بیخی د زنی از  8-01اند ) انحیاف ستون فقیات را نشان دادا

 (.00-03اند ) مطالعاتش نتا ج بیابیی را در ا   دک رکش گیارش کیدا

با توجه به ا   که با کجود مطالعات اخیی انجام شدا در مورد مییان 

 ی اثیبیشنی دک رکش شنا   در جیاحنی اسننکولیوز بنا منشنأ ناشننناخته     

ناش میا نا ک   نوجوانان اتفاق نظی کجود ندارد ک بیای نی کدام از ا   رکش

ی نتنا ج دک رکش   معا بی عنوان شدا اسش. ا   مطالعهش با ندف مقا سنه 

در درمان اسکولیوز  Hybrid fixationک  All-pedicle-screwجیاحی 

 .ی نوجوانان انجام شد با منشأ ناشناخته

 

 ها روش

 ننای   گیکننی بنود کنه در سنا،     ی ننم  ی حاضیش  نک مطالعنه   مطالعه

ی  در بیرارستان الینیای )س( اصفهان انجام شند ک جامعنه   85-0384

آماری مورد مطالعهش نوجوانان مبتال بنه اسنکولیوز بنا منشنأ ناشنناخته      

 بودند که جهش انجام عرا جیاحی در ا   میکی بستیی شدند.

حنای در حا، پیشنیفش در کنودد در   معیارنای کرد به مطالعهش ان

نای سی ا، تشییص دادا شدا بود(ش نریاا با  حا، رشد )که در گیافی

متیی تنه )بی مبق معا نه(ش کجود درد غیی قابا کنتی،ش بدشکوی بنا   آسی

اختال، رانییش عندم ابنتال بنه اسنکولیوز منادرزادیش عندم ابنتال بنه         

مبی )منن  عرنا از    (ش عدم کجود مشکاJuvenileاسکولیوز جوانان )

نظی متیصص بیهوشی( ک موافقش بیرار بیای شیکش در مطالعنه بنود.   

گینیی   بیرارانی که جهش انجام مطالعه رضا ش نداشتند ک  ا جهش پنی 

 میاجعه ننرودندش از مطالعه خارج گید دند.

ی آسان بود. حجنم نروننه بنا اسنتفادا از      گییی به شیوا رکش نرونه

 زی  ک بننا در نظننی گننیفت  سننطن امرینننان  ی دک میننان فیمننو، مقا سننه

ی سنتون فقنیات    درصدش انحیاف معیار زاک ه 91درصدش توان آزمون  85

ش بنه تعنداد   9/1معناد،  دار بی  دک گیکا  ک حداقا تفاکت معنی 2/0 بیابی

 نفی در نی گیکا بیآکرد گید د. 41

ی  رکش کار بد   صورت بود کنه بعند از اخنو موافقنش از کریتنه     

بیرار دارای معیارنای کرکد به مطالعه تحنش   41اخالق پیشکی دانشزااش 

قیار گیفتند. نتا ج حاصنا   All-pedicle-screwعرا جیاحی به رکش 

 Scoliosis research society-30ی  نامنه  از آن بنا اسنتفادا از پیسنش   

(SRS-30ک ارز اب )ی اصنوی   ی راد ولوژ ک از نظی مییان تصحین زاک ه

Cobb      مورد بیرسی قیار گیفش. سپ ش ا   نتنا ج بنا نتنا ج حاصنا از

فی ک نرکناران کنه بنا تشنییص مشنابه تحنش عرنا         ی اعترادی مطالعه

 (.  3قیار گیفته بودندش مقا سه شد ) Hybrid fixationجیاحی به رکش 

ی  نامنه    از عراش پیسنش قبا از انجام عرا جیاحی ک دک سا، پ

SRS-30 نامهش جد ندتی     بیای ترامی بیراران تکریا شد. ا   پیسش

باشد که  ی تحقیقات اسکولیوز با منشأ ناشناخته می ی کریته نامه پیسش

محور اصوی اسش. ا   محورننا عبنارت از فعالینش/عروکیدش     5شاما 

از دردش تصننو ی نننننی فننید از خود/رننانیش سننالمش رکان ک رضننا ش 

( تنا  0ی  درمان بودند. سؤاالت میبوط به نی محورش از بندتی   )نرنیا  

 شود. ( امتیازدنی می5ی  بهتی   )نریا

خوفی ک لتیا، کنا   -نای قدامی نرننی ش از ترامی بیراران گیافی

ستون فقیات در حالش ا ستاداش در قبا ک بعند از عرنا ک در دک سنا،    

بیای ترنام   Cobbی اصوی  پ  از عرا گیفته شد. مییان اصالش زاک ه

 بیراران با استفادا از فیمو، ز ی محاسبه ک بی  دک گیکا مقا سه گید د:

])Preoperative erect cobb angle – Postoperative erect 

cobb angle(/Preoperative erect cobb angle[ × 011 

( خوفننی بننا بننیش مینندال   Aproachنننا بننا رک کننید ) جیاحننی

(Midlineانجنننا ) م شننندند. در رکشAll-pedicle-screw  تنهنننا از

( اسنتفادا شند. در   Rotationبیای اصالش جهنش )  Pedicleنای  پیچ

در  Pedicleنننای  ش تیکیبننی از پننیچHybrid fixationحننالی کننه در 

ی توراسنیک بنیای تیبینش     لومبارش نود پد کوالر ک المیننار در ناحینه  

Rod (. بنیای کنانش خطنای سنوگییی ترنامی      04شنود )  استفادا می

 اعرا، جیاحی توسط  ک متیصص ارتوپدی انجام شد.

 24ی  نسیه SPSSافیار  نای به دسش آمداش در نها ش کارد نیم دادا

(version 24, IBM Corporation, Armonk, NY)  شنند ک بننا

2ش Paired tش Independent tننننای آمننناری  آزمننون 
χ  ک آزمنننون

Repeated measures ANOVA تجی ه ک تحویا گید د. 

 

 ها افتهی

بیرار مبتال به اسکولیوز با منشأ ناشناخته در دک گنیکا   91در ا   مطالعهش 

 Hybrid fixationک  All-pedicle-screwنفننیا تحننش درمننان بننا  41

 ک  4/03 ± 0/3. مینانزی  سن  ا ن  دک گنیکا بنه تیتینب       شندند مقا سه 

داری بی  دک گیکا کجنود نداشنش    سا، بود ک تفاکت معنی 8/03 ± 5/2

(451/1  =Pنرننننی ش در دک گننیکا پننیش .)  نفننی  31گفتننه بننه تیتیننب 

 درصد( زن ک سا ی بیراران مید بودند. 91نفی ) 32درصد( ک  75)

( Major cobbs angleی انحننای سنتون فقنیات )    میانزی  زاک ه

 در قبننننا از درمننننان در دک گننننیکا تحننننش درمننننان بننننا رکش  

All-pedicle-screw  کHybrid fixation  ک  8/57 ± 4/05به تیتیب

داری بی  دک گیکا د دا نشند   درجه بود ک تفاکت معنی 0/55 ± 9/03

(391/1  =Pمیانزی  زاک ه .)    ی ستون فقیات در بعند از درمنان در دک

درجه بنود   0/03 ± 5/6ک  1/01 ± 6/01گیکا مورد مطالعه به تیتیب 

(. مینانزی   P=  001/1داری بی  دک گیکا د دا نشند )  ک اختالف معنی

گفتنه بنه    ی انحنای ستون فقیات در دک گیکا پیش درصد اصالش زاک ه

داری  درجه بود ک اختالف معنی 3/76 ± 7/01ک  7/92 ± 6/06تیتیب 

( ک مینیان اصنالش انحننای سنتون     P=  144/1بی  دکگیکا د دا شد )

  (.0تی بود )شکا  مطووب All-pedicle-screwفقیات در گیکا 
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ی انحنای ستون فقرات در قبل و بعد از درمان و  زاویه. میانگین 1شکل 

 درصد اصالح زاویه در دو گروه
 

میانزی  ک انحیاف معیار کضنعیش بهبنودی در دک گنیکا    ی  مقا سهدر 

ی پارامتیننا در گنیکا درمنان بنا      ش کوینه SRS-30ی  نامنه  بی حسب پیسش

داری بهبود  افشش امنا در گنیکا    به مور معنی All-pedicle-screwرکش 

ش سنالمش رکاننیش رضنا ترندی از    Hybrid fixationتحش درمان با رکش 

. (0)جندک،   نداشنش داری  ی کا بعد از درمان اختالف معنی درمان ک نریا

داری  که به مور معننی نشان داد  Repeated measures ANOVAآزمون 

ز خود ک رضا ترندی از درمان در گنیکا  ی تصو ی نننی فید ا تغیییات نریا

All-pedicle-screw تی از گیکا  مطووبHybrid fixation .بود 

ش درصد فیاکانی سطن عروکنیدش دردش تصنو ی ننننیش    2-6نای  در شکا

سالمش رکانی ک رضا ترندی بیراران در قبا ک بعد از عرنا آمندا اسنش. بنی     

حسب نتا ج به دسش آمداش سطن ترامی موارد بعد از درمان در ننی دک گنیکا   

بهبود  افش. در عی  حا،ش سطن تصو ی ننننی ک رضنا ترندی بعند از درمنان     

 بود. Hybrid fixationتی از گیکا  مطووب All-pedicle-screwگیکا در 

 

 
 . درصد فراوانی سطح عملکرد و فعالیت در قبل و بعد از درمان دو گروه2شکل 

 

 مورد مطالعه( در دو گروه SRS-30) Scoliosis research society-30ی  نامه . میانگین و انحراف معیار وضعیت بهبودی بر اساس پرسش1جدول 

 زمان متغیر
  گروه

 3P All-pedicle-screwمقدار  1Pمقدار 
  انحراف معیار( ±)میانگین 

 Hybrid fixation 

 انحراف معیار( ±)میانگین 

 010/0 640/0 11/3 ± 11/0 21/3 ± 63/0 قبل از عمل عملکرد و فعالیت

 410/0 92/3 ± 67/0 00/3 ± 00/0 بعد از عمل

   < 2P 001/0 > 001/0مقدار 

 320/0 230/0 10/3 ± 63/0 34/3 ± 11/0 قبل از عمل درد

 740/0 37/4 ± 19/0 40/4 ± 47/0 بعد از عمل

   < 2P 001/0 > 001/0مقدار 

 031/0 400/0 60/2 ± 64/0 73/2 ± 61/0 قبل از عمل تصویر ذهنی

 < 001/0 00/4 ± 19/0 40/4 ± 44/0 بعد از عمل

   < 2P 001/0 > 001/0مقدار 

 310/0 010/0 01/3 ± 60/0 01/3 ± 73/0 قبل از عمل سالمت روانی

 140/0 90/3 ± 00/1 19/4 ± 63/0 بعد از عمل

   2P 004/0 670/0مقدار 

 < 001/0 210/0 41/3 ± 67/0 62/3 ± 04/0 قبل از عمل رضایتمندی

 < 001/0 7/3 ± 99/0 11/4 ± 62/0 بعد از عمل

   2P 001/0 > 140/0مقدار 

 140/0 610/0 62/3 ± 34/0 67/3 ± 40/0 قبل از عمل ی کل نمره

 070/0 70/4 ± 11/0 16/4 ± 37/0 بعد از عمل

   2P 001/0 > 000/0مقدار 

0Pداری اختالف بی  دک گیکا بی حسب آزمون  : سطن معنیt 2؛Pداری اختالف قبا ک بعد از درمان در درکن نی گیکا بی حسب آزمون  : سطن معنیPaired t 3؛Pداری رکند  : سطن معنی

 repeated measures ANOVAتغیییات نریا بی  دک گیکا بی حسب آزمون 
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 . درصد فراوانی وضعیت درد در قبل و بعد از درمان در دو گروه3شکل 

 

 بحث

بیای اصالش بدشکوی ستون فقیات در اسکولیوز س  بونو ش تنا کننون    

ننا   نای میتوفی به کار گیفته شدا ک نتا ج متفاکتی از ا ن  رکش  رکش

ی تنأثیی دک   گیارش شدا اسش. ندف کوی از انجام ا   مطالعهش مقا سه

در درمان اسنکولیوز   Hybrid fixationک  All-pedicle-screwرکش 

  در نوجوانان بود. با منشأ ناشناخته
 

 
 گروه و. درصد فراوانی وضعیت تصویر ذهنی در قبل و بعد از درمان د4شکل 

 

 دک گنننیکا منننورد مطالعنننه از نظنننی توز ننن  سننن  ک جنننن  ک 

Major cobbs angle داری نداشننتند ک اثننی  اکلیننهش اخننتالف معنننی

  ای از ا   عواما در مطالعه د دا نشد. میدکش کنندا

 

 
 قبل و بعد از درمان دو گروه. درصد فراوانی وضعیت سالمت روانی در 5شکل 

 

گییی بیراران در دک سا، بعد از درمان نشنان داد کنه مینانزی      پی

درصند ک در   93ش All-pedicle-screwی انحنا در رکش  اصالش زاک ه

گینی   درصد بود که بیانزی اصالش چشنم  76ش Hybrid fixationرکش 

زاک ه با نی دک رکش بودش اما مییان اصالش در گیکا تحنش درمنان بنا    

All-pedicle-screwننای   تنی بنود کنه ا ن  نتنا جش بنا  افتنه        ش مطووب

 Yilmaz( ک 0ک نرکناران )  Rafi(ش 05ک نرکاران ) Cecen  مطالعات

انزی  درصند اصنالش   خوانی دارد. نرنننی ش مین   (ش نم06ک نرکاران )

 ی حاضیش نسبش به مطالعات نکی شدا بیشتی بود. زاک ه در مطالعه

 

 
 از درمان در دو گروه . درصد فراوانی سطح رضایتمندی در قبل و بعد6شکل 

 

ک نرکناران   Karatoprakاگی چه در مطالعات انجام شدا توسط 

(ش 08ک نرکنناران ) Crawford( ک 09ک نرکنناران ) Hwang( ک 07)

 ک  All-pedicle-screwنتننننا ج بننننه دسننننش آمنننندا در دک رکش  

Hybrid fixation ی انحنا مشنابه بنود ک از    از نظی مییان اصالش زاک ه

 خوانی نداشش. ی حاضی نم ا   نظیش با مطالعه

گیییش نیچ موردی بنه   ی حاضیش در پا ان دک سا، از پی در مطالعه

عنوان از دسش رفت  اصالش انحنا در نیچ  نک از دک گنیکا مشناندا    

بیخنی مطالعنات    نای ا   مطالعه با نتنا ج  نشد که از ا   جهشش  افته

ک  Di Silvestreخنوانی داشنش. در مطالعناتی کنه توسنط       د زی ننم 

ک  Crawford( ک 07ک نرکنننناران ) Karatoprak(ش 21نرکنننناران )

سا، ک  3سا،ش  7/6( انجام شد. به تیتیبش پ  از حدکد 08نرکاران )

گییی بیرارانش از دسش رفت  مییان اصالش در نی دک گنیکا   سا، پی 2

داری در گنیکا   دا شدا اسشش اما ا   مییان به مور معننی بیراران مشان

 کرتی بود. All-pedicle-screwتحش درمان با 

ی حاضنی بنا مطالعننات    ی مطالعنه  عونش احترنالی تفناکت نتیجنه    

تواند ناشی از کوتناا   گفتهش از نظی از دسش رفت  مییان اصالشش می پیش

 ی حاضی باشد. گییی بیراران در مطالعه مدت بودن پی

 ش مشنیص گید ند کنه ترنام     SRS-30ی  نامنه  مبق نتا ج پیسنش 

 نامننه در بیرنناران تحننش درمننان بننا رکش    مننورد اصننوی پیسننش  5

All-pedicle-screw   ک سه آ تم عروکید/فعالیشش درد ک تصو ی ننننی
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 سطح تصویر ذهنی

pedicle screw hybrid fixation
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 وضعیت سالمت روانی

pedicle screw hybrid fixation
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ی  داری داشنش ک در مقا سنه   بهبود معنی Hybrid fixationدر رکش 

ا   دک رکش در بهبود موارد تصو ی نننی ک رضا ترندی از درمانش در 

بننه  Hybrid fixationنسننبش بننه رکش  All-pedicle-screwرکش 

 داری بهتی بودا اسش.   صورت معنی

نامه بیای ارز ابی بهبود بیرناران   که از ا   پیسش Rafiی  در مطالعه

ساله استفادا کنیدا بنودش مینیان بهبنودی از نظنی سنالمش        4 گییی در پی

رکانش رضا ترندی از درمان ک تصو ی نننی در نی دک گنیکا مشنابه بنود    

ی  خوانی نداشش. مبق مطالعنه  ی حاضی نم (. ا    افتهش با نتا ج مطالعه0)

را بیای ارز ابی نتنا ج   SRS-30ی  نامه فی ک نرکاران که پیسش اعترادی

ی نوجواننان در   بیراران مبتال به اسکولیوز با منشنأ ناشنناخته  جیاحی در 

گییی دک ساله مورد استفادا قیار دادا بودندش انجنام جیاحنی موجنب     پی

گییی در کضعیش سنالمش رکان ک رضنا ترندی از درمنان ک     بهبود چشم

 (  3سطن فعالیش ک عروکید بیراران شدا اسش )

ک  All-pedicle-screwننی دک رکش  کنه    ن  ا  ینها گییی نتیجه

Hybrid fixation       دارای اثیبیشنی مناسنب در درمنان اسنکولیوز بنا

 All-pedicle-screwباشنندش امنا رکش    ی س  بوو  منی  منشأ ناشناخته

ی انحناش منؤثیتی بنود ک از نظنی ا جناد تصنو ی       در مییان اصالش زاک ه

ه تیی داشش. با توجن  نننی از خود ک رضا ترندی بیرارانش آثار مطووب

به تنوا نتا ج به دسش آمدا ک کربود پژکنش در ا   زمیننه در کشنور   

گینیی بنی رکی نتنا جش انجنام      ما ک احترا، مؤثی بودن مو، مندت پنی  

گنیدد. در   تنی توصنیه منی    گییی موالنی ی پی مطالعات بیشتی ک با دکرا

ننای فنیدی    عی  حا،ش نظی جیاشش شدت انحنای ستون فقیاتش ک ژگنی 

ک تجهییات پیشکی در دسنتیس نینی در انتیناب رکش    بیرار ک امکانات 

 .نای بعدی در نظی گیفته شود عرا تأثییگوار اسش که با د در پژکنش

 

 تشکر و قدردانی

ی دسنتیاری در دانشنزاا عونوم پیشنکی      ی دکرا نامه ا   مقاله حاصا پا ان

میش توسنط معاکننش پژکنشنی دانشنزاا     باشد. مناب  مالی ا    اصفهان می

 میاتنب  مقالنه  ا ن   نو سنندگان اسش.  گید داعووم پیشکی اصفهان تأمی  

 .دارند می اعالم پژکنشی معاکنش به نسبش را خود تشکی ک تقد ی
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Abstract 

Background: The aim of current study was to compare the effects of all-pedicle-screw versus hybrid fixation 

techniques in surgical correction of adolescent idiopathic scoliosis.  

Methods: This clinical-trial study conducted on 40 patients who underwent corrective scoliosis surgery using 

all-pedicle-screw technique. Surgical outcome was assessed using radiological criteria (major Cobb’s angle 

correction) and Scoliosis Research Society-30 (SRS-30) questionnaire with measurements done before and two 

years after surgery. Findings were compared with results of 40 similar patients’ outcomes found in another study 

with hybrid fixation technique. 

Findings: Mean correction of Cobb’s angle in all-pedicle-screw and hybrid fixation groups was 82.7 and 76.3 

percent, respectively. Rate of correction was significantly higher in all-pedicle-screw group (P = 0.044). Based 

on SRS-30 questionnaire, all domains scores were significantly improved in all-pedicle-screw group and in 

comparison to hybrid fixation, this method was only significantly better in patients' personal image/appearance 

and satisfaction domains (P < 0.001). 

Conclusion: Both techniques of pedicle screw and hybrid fixation are effective in correction of scoliosis, but this 

correction is more desirable in all-pedicle-screw group. Patients who had undergone all-pedicle-screw technique in 

comparison to hybrid fixation showed higher rate of satisfaction from surgery and personal image/appearance. 
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