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Εισαγωγή: Η εγκαυματική νόσος επιφέρει άμεσα σημαντικές τοπικές και συστηματικές μεταβολές, με 

αποτέλεσμα να εμφανίζει μεγάλη νοσηρότητα και θνητότητα. Απευθείας μετά τον θερμικό τραυματισμό, 

ο οργανισμός απαντά με φλεγμονώδη αντίδραση, ενώ ταυτόχρονα διαταράσσεται ο μηχανισμός πήξης – 

ινωδόλυσης. Οι παθοφυσιολογικές αυτές μεταβολές αυξάνουν τον κίνδυνο αιμορραγίας και συμβάλλουν 
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στην εμφάνιση επιπλοκών, επηρεάζοντας την επούλωση των εγκαυματικών επιφανειών και παρατείνοντας 

την ενδονοσοκομειακή νοσηλεία.  

Οι συμβατικές εξετάσεις πηκτικότητας (χρόνος προθρομβίνης (PT), χρόνος μερικής θρομβοπλαστίνης 

(aPTT)) εμφανίζουν περιορισμένες δυνατότητες πρόβλεψης των μεταβολών του αιμοστατικού μηχανισμού 

στους εγκαυματίες, καθώς ελέγχουν τμηματικά τον καταρράκτη της πήξης, οδηγώντας σε διαγνωστικές 

καθυστερήσεις, επιβλαβείς για τον ίδιο τον ασθενή.  

Την αδυναμία έγκαιρης διάγνωσης καλύπτει η περιστροφική θρομβοελαστομετρία (ROTEM), η οποία 

επιτρέπει, μέσω γραφήματος, τη δυναμική αξιολόγηση της αιμοστατικής λειτουργίας, από την αρχική φάση 

σχηματισμού του θρόμβου μέχρι την ινωδόλυση, συμπεριλαμβανομένων των παραγόντων του πλάσματος 

και των κυτταρικών στοιχείων, όπως τα αιμοπετάλια. Αναφορικά με την εφαρμογή της 

θρομβοελαστομετρίας στους εγκαυματίες, αρκετές μελέτες καταγράφουν την αναπτυσσόμενη 

υπερπηκτικότητα της εγκαυματικής νόσου και εκτιμούν τη ανάγκη μεταγγισοθεραπείας, ωστόσο δε 

συσχετίζουν τα αποτελέσματα του ROTEM με τις εμφανιζόμενες επιπλοκές, την επουλωτική διαδικασία, 

την ενδονοσοκομειακή νοσηλεία και την θνητότητα. Πρόσφατες μελέτες εξαίρουν την αποτελεσματικότητα 

της μεθόδου στην πρώιμη εκτίμηση της έκβασης σε σοβαρά τραυματισμένους ασθενείς. Ωστόσο, δεν 

υπάρχουν μελέτες που να καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα για τους εγκαυματίες. Τα ερευνητικά αυτά 

κενά στοχεύει να καλύψει η παρούσα μελέτη.  

Σκοπός: Η συμβολή της περιστροφικής θρομβοελαστομετρίας (ROTEM) στην πρόγνωση και θεραπεία της 

εγκαυματικής νόσου. Ως πρωταρχικός στόχος ορίζεται η συσχέτιση των αποτελεσμάτων του ROTEM με 

τις εμφανιζόμενες επιπλοκές, την επουλωτική διαδικασία και την εκτίμηση της θνητότητας στους βαρέως 

εγκαυματίες. Ως δευτερεύων στόχος τίθεται η παρακολούθηση των μεταβολών του πηκτικού μηχανισμού 

και των αναγκών μετάγγισης στην ίδια κατηγορία ασθενών.  

Υλικό & μέθοδος: Πρόκειται για προοπτική μελέτη παρατήρησης εγκαυματιών που πληρούν σαφώς 

ορισμένα κριτήρια εισαγωγής. Για κάθε ασθενή γίνεται καταγραφή δημογραφικών, ανθρωπομετρικών 



χαρακτηριστικών και  ατομικού αναμνηστικού, αξιολογείται το βάθος και η έκταση του εγκαύματος 

σύμφωνα με το διάγραμμα Lund -Browder και εκτιμάται η βαρύτητα της κατάστασης του ασθενούς 

σύμφωνα με διεθνή συστήματα αξιολόγησης (APACHE (II) score, SAPS (II) score, ABSI score, SOFA 

score, Charlson Comorbidity Index, DIC score). Μέσω αιμοληψίας πραγματοποιείται πλήρης 

εργαστηριακός έλεγχος και εκτιμάται η πηκτική λειτουργία του ασθενούς μέσω του συστήματος ROTEM 

την 1η, 2η , 3η, 4η, 5η μετεγκαυματική ημέρα, ενώ ταυτόχρονα λαμβάνονται δείγματα την 1η, 3η και 5η ημέρα 

για την εκτίμηση των επιπέδων των παραγόντων πήξης (V, VII, IX, X, XI, XII, von Willebrand). 

Η παρακολούθηση των ασθενών συνεχίζει μέχρι την ολοκλήρωση της ενδονοσοκομειακής τους νοσηλείας. 

Κατά τη διάρκεια νοσηλείας γίνεται καταγραφή των ζωτικών σημείων του ασθενούς, του μικροβιακού 

προφίλ, των φαρμακευτικών παρεμβάσεων και της επουλωτικής ικανότητας. Ταυτόχρονα καταγράφονται 

οι ανάγκες σε αίμα και παράγωγα αίματος και οι εμφανιζόμενες επιπλοκές (όπως λειτουργία οργάνων / 

συστημάτων, αιμορραγικές επιπλοκές, σηπτικές επιπλοκές, λοιμώδεις επιπλοκές κ.α.)  

Η ακόλουθη στατιστική ανάλυση θα συγκρίνει τα αποτελέσματα της περιστροφικής θρομβοελαστομετρίας 

σε επιβιώσαντες και μη – επιβιώσαντες ασθενείς με σοβαρή εγκαυματική νόσο και θα συσχετίσει τα 

αποτελέσματα αυτά με τις εμφανισθείσες επιπλοκές, την επουλωτική διαδικασία και την ικανότητα 

πρόγνωσης της έκβασης.   
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SUMMARY 

Introduction: Burn injury immediately induces significant local and systematic changes, leading 

to great morbidity and mortality. Right after burn injury, the human body responses with 

inflammation reaction, while coagulation mechanisms are disrupted. Those pathophysiological 

changes increase the risk of bleeding and contribute to the appearance of complications, affecting 

the healing progress of burned surfaces and prolonging the hospitalization.  



Conventional coagulation assays (CCAs), such as activated partial thromboplastin time (aPTT) 

and prothrombin time (PT) have limited predictive value in changes of the hemostatic status of 

burn patients, as they evaluate different parts of the coagulation cascade, leading to diagnostic 

delays, harmful to the patient’s future. 

Rotational Thromboelastometry (ROTEM) covers the weakness of CCAs for early diagnosis. 

Throughout a trace, ROTEM provides information about initial thrombin generation and fibrin 

formation until fibrinolysis, taking account of the platelets levels. Regarding the use of viscoelastic 

testing systems in burn patients, several studies show the existing coagulopathy and evaluate the 

transfusion needs, but there are no data concerning complications, the heeling progress, 

hospitalization and mortality. Recent studies show that ROTEM has gained acceptance in the early 

assessment and management of trauma patients. Unfortunately, there is no evidence on burn 

patients. This study aims to cover those research gaps.   

Aim: The contribution of Rotational Thromboelastometry (ROTEM) in prognosis and therapy of 

burns. The primary clinical endpoint is to correlate ROTEM results with complications, the heeling 

progress, and mortality of severe burn patients. The secondary clinical endpoint is the evaluation 

of burn induced coagulopathy and the transfusion needs of the same patient group.  

Materials & methods: It is a prospective observational study of burn patients who follow specific 

inclusion criteria. Demographics, pre-hospital treatment and comorbidities, Total Body Surface 

Area (TBSA %) according to the Lund –Browder chart and the depth of the burn surface is 

recorded. The severity of patient’s condition on admission is estimated with international 

evaluation charts (APACHE (II) score, SAPS (II) score, ABSI score, SOFA score, Charlson 

Comorbidity Index, DIC score). Blood samples are collected for a complete laboratory examination 

and evaluation of coagulation with ROTEM on post-burn day 1 to 5 and coagulation factor levels 

on post-burn day 1, 3, 5. 



Patients follow-up continues until the end of the inpatient care. During hospitalization, vital signs, 

microbial profile, pharmaceutical interventions and healing progress are recorded daily. At the 

same time, transfusion needs and complications, as organ failure, bleeding disorders, sepsis, 

infections, are highlighted. 

Statistical analysis will compare the results of rotational thromboelastometry between survivors 

and non-survivors with severe burn injury and will correlate the results with complications, 

healing and the capability of outcome prediction.  

 


