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Medical Case

Patellar fracture with sleeve avulsion
حالة كسر في الرضفة مع انقالع شبيه بالكم
A 9-year-old girl presented with knee pain and inability to extend her leg after landing on her flexed right knee
while jumping on a trampoline. Physical examination revealed superior displacement of the patella (Panel A), and a
radiograph showed a fracture of the patella at the inferior pole (Panel B; arrows indicate the two points of fracture).
Fractures of the patellar sleeve occur when a “sleeve” of periosteum is pulled off the patella. These fractures occur
almost exclusively in children, before the patella fully ossifies, and usually occur in response to the pressure of a
forced load on a flexed knee; the majority involve the inferior patellar pole. The fracture may be difficult to see on
a radiograph, especially when the fragment of avulsed bone is small or absent. In this patient, the diagnosis was
confirmed on the day of injury during open reduction and internal fixation. The patient was able to return to full
activity within 2 months after the injury occurred.
 سنوات بشكوى ألم في الركبة مع عدم القدرة على بسط الرجل وذلك إثر وقوعها على ركبتها اليمنى المعطوفة خالل قفزها على9 راجعت فتاة عمرها
 كما أظهرت الصورة الشعاعية وجود كسر في الرضفة على مستوى قطبها،)A  أظهر الفحص الفيزيائي انزياح الرضفة لألعلى (الشكل.الترامبولين

 يحدث. يحدث الكم في كسور الرضفة عند انتزاع كم من سمحاق العظم في الرضفة.) تشير األسهم في الشكل إلى نقطتي الكسر،B السفلي (الشكل
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بشكل شبه حصري عند األطفال وذلك قبل اكتمال عملية التعظم الكامل للرضفة ،ويحدث عاد ًة استجابة للضغط الناتج عن الوزن المطبق
هذا الكسر

على الركبة بحالة العطف ،ويصيب في معظم الحاالت القطب السفلي للرضفة .قد يكون هذا الكسر صعب المالحظة على الصورة الشعاعية ،وخاص ًة
عندما تكون القطعة المقتلعة صغيرة أو غائبة .تم لدى هذه المريضة تأكيد التشخيص في يوم حدوث اإلصابة خالل عملية الرد المفتوح للكسر إو�جراء
التثبيت الداخلي .استعادت المريضة كامل نشاطاتها الحركية المعتادة خالل شهرين من حدوث اإلصابة.
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