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Can fetal heart rate in twin pregnancy
in the first trimester be useful as a marker
of pregnancy prognosis?

Witold Malinowski1 (ABCD), Magdalena Klosowska-Kwapisz2 (DEF)
1 Masovian Public University in Płock. Department of Obstetrics-Gynecology Nursing

at the Faculty of Health Sciences, Poland
2 Clinical Department of Obstetrics and Gynecology, University Hospital in Zielona Gora, Poland

Address for correspondence:
Witold Malinowski
Department of Obstetrics-Gynecology Nursing at the Faculty
of Health Sciences, Masovian Public University in Płock, Poland
Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock
e-mail: witold05@op.pl

Introduction. Assessment of the fetal heart rate become
a routine manner and was found to be helpful in making
important clinical decisions. In the available literature there
are no any information about fetal heart rate in twin pregnan-
cy and it usefulness in predicting pregnancy outcome.
Objective. The aim of our study was to evaluate a range of
heart rates in the first trimester in twin pregnancy and the
influence of the rate of fetal heart on the outcome of the
pregnancy.
Material and methods. The study included 89 twin pregnan-
cies between 6 and 11 weeks of pregnancy (78 pregnancies
finished with good outcome and 11 with unfavorable outco-
me).
Results. The date shows that the heart rate of embryos / fetuses
in the first trimester of an uncomplicated twin pregnancy
progressively increases between 6 and 8 weeks of pregnancy
and then slows down in week 11. Our data shows that the rate
of fetal death in the first trimester of twin pregnancy increases
progressively with decreasing of the heart rate. In our study
none of the twins survived when the observed rate of the fetal
heart was less than 110 beats per minute and half of them died
when heart rate was between 110 and 120 beats per min.
Furthermore, the significant difference in the heart rates of a
set of twins was connected with a poor prognosis. In mono-
chorionic pregnancies with a significant difference in heart rate
(20 beats/min or more) despite a normal fetal heart rate (120
beats/min or more) TTTS syndrome was confirmed later in
pregnancy.
Conclusions. The heart rate in twin pregnancy more than 120
beats per minute is connected with a good prognosis, whe-
reas below 110 beats per minute with a poor prognosis.
Furthermore, the significant difference in fetal heart rate (20
beats/min or more) can be a marker of developing TTTS syn-
drome later in pregnancy.
Key words: fetal heart rate; twin pregnancy; first trimester;
TTTS

Word count: 1601 Tables: 2 Figures: 0 References: 28

SU
M

M
A

R
Y

AUTHORS’ CONTRIBUTION: (A) Study Design · (B) Data
Collection · (C) Statistical Analysis · (D) Data Interpre-
tation · (E) Manuscript Preparation · (F) Literature Se-
arch · (G) Funds Collection

1 (59) 2021: 009-013 • ORIGINAL ARTICLE

©GinPolMedProject

Received: 03.03.2021
Accepted: 08.03.2021
Published: 31.03.2021

INTRODUCTION
In the past and nowadays the fetal heart rate
is being used as a confirmation of the embryo/
fetal life. Large group studies have reported
changes in the heart rate in early stage of pre-
gnancy [1-10]. Furthermore, miscarriages were
observed in pregnancies with abnormal fetal
heart rate [1-7,11]. Therefore assessment of the
fetal heart rate become a routine manner and
was found to be helpful in making important
clinical decisions. However in the available li-
terature there are no any information about
fetal heart rate in twin pregnancy.

AIM
The aim of our study was to evaluate range of
heart rate in first trimester in twin pregnancy
and influence of rate of fetal heart on pregnancy
outcome.

MATERIALS AND METHODS
The study was conducted in the Ultrasound Unit
in Healthcare Center in Kutno from 2010 to
2016. In the study were included 89 twin pre-
gnancies between 6 and 11 weeks of pregnan-
cy (78 pregnancies finished with good outco-
me and 11 with unfavorable outcome). All
pregnancies with risk factors (smoking, alcohol,
drug addiction) and complications (diabetes
mellitus, hypertension, anemia) were excluded
from the study

Measurements were obtained using ultraso-
und machine (B&K Medical 3535 and Voluson
730 PRO) with vaginal probe of 6.5 MHz fre-
quency. All pregnancies were calculated accor-
ding CRL measurement. The gestational age
was given in weeks according formula: 7 we-
eks = 7 weeks + 0/6 days. The heart rate was
performed using M-mode technique for each
twin separately.
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również w ramach izby przyjęć w przypadku pilnej 
hospitalizacji.

W dalszej części numeru czasopisma prezentujemy 
Państwu pracę dotyczącą opinii położnych podstawowej 
opieki zdrowotnej na temat realizacji spotkań edukacyjnych 
w okresie przedporodowym. Obecnie obowiązujący 
standard opieki okołoporodowej obliguje położników 
i położne do realizacji ramowego programu edukacji 
przedporodowej. Pandemia COVID-19 znacznie utrudnia 
realizację tego zadania.  

Ostatnia praca jest niezwykle interesująca. W 
kontynuacji tematyki  historycznych zabiegów kończących 
poród drogą pochwową Autor, pasjonujący się historią 
położnictwa prezentuje kolejne narzędzie - dźwignię 
położniczą stosowaną (do czasu skonstruowania kleszczy 
położniczych) w „trudnym” porodzie i umożliwiającą 
urodzenie żywego dziecka.

Drodzy Czytelnicy, od 15. lat regularnie wydawane jest 
nasze czasopismo. Dla mnie, jako Redaktora Naczelnego te 
minione lata, były niezwykle wspaniałym i inspirującym 
okresem czasu, w którym wraz z Radą Naukową, Redakcją i 
Wydawnictwem zabiegaliśmy o pozycję naszego periodyku. 
Dzisiaj czasopismo „Ginekologia i położnictwo medical 
project” posiada ugruntowaną wysoką pozycję wśród 
czasopism medycznych i cieszy się zainteresowaniem 
czytelników. Jest indeksowane w naukowych bazach 
danych: Embase/EXPERTA MEDICA, SCOPUS, GBL, 
posiada punktację 118,99 Indeks Copernicus oraz znajduje 
się na liście punktowanych czasopism naukowych wraz z 
przypisaną liczbą 20. punktów przez Ministerstwo Edukacji 
i Nauki. Składam serdeczne podziękowania Radzie 
Naukowej, Redakcji Czasopisma oraz Wydawnictwu za 
wieloletnią współpracę w podnoszeniu rangi czasopisma. 
Serdecznie dziękuję Autorom prac. 

Zachęcam do lektury bieżącego numeru i życzę  
udanych wakacji.  

Redaktor Naczelny

prof. Ryszard Poręba 
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SZANOWNI PAŃSTWO,

Cykl  publikacji w bieżącym numerze czasopisma 
„Ginekologia i położnictwo medical project”, rozpoczyna 
praca dotycząca oceny poziomu wiedzy kobiet, 
korzystających z mediów społecznościowych na temat 
konieczności suplementacji diety kwasem foliowym 
w okresie reprodukcyjnym. Autorzy objęłi badaniem 
ankietowym ponad 2500 użytkowniczek mediów 
społecznościowych w wieku rozrodczym. Uzyskano 
interesujące wyniki. Autorzy podkreślają, że grupą 
docelową dla kampanii informacyjnych dotyczących 
suplementacji folacyny, powinny być kobiety młode 
w wieku 18-19 lat oraz kobiety z wykształceniem 
podstawowym.

Kolejna praca porusza niezwykle ważne zagadnienie 
związane z występowaniem nowotworów złośliwych 
w ciąży. Rokrocznie obserwuje się coraz częstsze 
występowanie złośliwych guzów u kobiet w okresie 
ciąży. Praca prezentuje przypadek operacji wyłuszczenia 
obustronnych guzów przydatków rozpoznanych w 
czasie cięcia cesarskiego. Autorzy zwracają uwagę na 
konieczność oceny przydatków u każdej ciężarnej, 
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