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ÖZET
Amaç: Çoğul gebeliklerde fetuslardan birinin 2. trimesterde ölümü ve ölen fetusun yumuşak dokularının 
büyük kısmının kaybı, maserasyonu ve yassılaşması fetus papiraseus olarak tanımlanmaktadır. Nadir 
görülen ancak artan çoğul gebelik insidansı nedeniyle klinikte daha sık karşılaşacağımız bu olgularda 
gebelik yönetimi literatür eşliğinde tartışılmıştır. Olgu sunumu: Bu yazıda 15. gebelik haftasında ikiz 
eşinin intrauterin ölümünün gerçekleştiği dikoryonik-diamniotik gebelikte, doğumda plasentaya yapışık 
halde bulunan fetus papiraseus olgusu sunulmaktadır. Sonuç: Çoğul gebeliklerde erken dönem 
ultrasonografi ile koryonisite ve gebelik yaşının belirlenmesinin, fetus papiraseus ve benzeri gelişebilecek 
komplikasyonların yönetiminde anahtar rol oynadığını düşünmekteyiz. Anahtar kelimeler: Çoğul 
gebelik, fetus papiraseus, kaybolan ikiz sendromu
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SUMMARY
FETUS PAPYRACEUS, WHAT IS ITS IMPORTANCE? (ITS IMAGE OR ITS CAUSE?)
Aim:  The term fetus papyraceus is used to describe a flattened, mummified fetus associated with a 
viable twin or multiple gestation which is due to intrauterine fetal demise in the second trimester. We 
will review the pregnancy management of this rare entity and the related literature which we believe we 
will encounter, more in the future due to increase in the incidence of multiple gestation.  Case report:  
In this case report we will present a dichorionic-diamniotic twin gestation in which fetal demise of one 
of the twins occurred in the 15th gestational week and detected as a fetus papyraceus attached to 
the placenta at birth. Conclusion: We believe determination of chorionicity and gestational age in the 
early pregnancy plays the key role in the management of twin pregnancies regarding fetus papyraceus 
and similar presentations.  
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GİRİŞ

Kaybolan ikiz sendromu, gebeliğin erken döne-
minde ikiz gebeliğin tanımlanması ve 1. trimes-
terde ikizlerden birinin kaybı olarak tarif edilmiştir 
(1). Bu durumda fetus hiç iz bırakmadan tam 
olarak reabsorbsiyona uğrayabilir. Bazende 
yaşayan fetusun plasenta yüzeyinde, zarların 
üstünde beyazımsı bir plak, kist veya amorf 
materyal olarak izlenebilir (2). Kaybolan ikiz 
sendromunda gebelik seyrinin koryonisiteden 
bağımsız olarak iyi prognozla devam etmesi 
beklenir (1,2). Fetus papiraseus, özellikle 2. tri-
mesterde oluşan fetal ölüm ardından ölü fetu-
sun, ikiz eşinin kesesi ve uterin duvar tarafından 
sıkıştırılması sonucu, yumuşak dokuların büyük 
kısmının kaybı, maserasyonu ve yassılaşması ile 
oluşur (3). Üçüncü trimesterde ikizlerden birinin 
intrauterin kaybı ise ölü doğumla sonuçlanır.

Bu yazıda 15. gebelik haftasında ikiz eşinin 
intrauterin ölümünün gerçekleştiği dikoryonik-
diamniotik gebelikte, doğumda plasentaya 
yapışık halde bulunan fetus papiraseus olgusu 
sunulmaktadır. Fetus papiraseusun önemi 
görüntüsünden daha çok meydana geliş sebe-
binden kaynaklanmaktadır. Bu önem de, ikiz 
eşi olan ancak erken ikinci trimesterde canlılığını 
kaybettikten sonra gebelik sonlandığında 
plasentaya yapışık biçimde ortaya çıkması 
ancak bu gebelik sürecinde bu fetal kaybın 
diğer ikiz eşine ve gebeliğe olan etkisidir. Nadir 
görülen ancak artan çoğul gebelik insidansı 
nedeniyle klinikte daha sık karşılaşacağımız bu 
olgularda gebelik yönetimi literatür eşliğinde 
tartışılmıştır.

OLGU SUNUMU

Otuz bir yaşında, G2P1Y1 gebe, kliniğimiz an-
tenatal polikliniğine son adet tarihine göre 15. 
gebelik haftasında iken rutin obstetrik kontrolü 
için başvurdu. Olgunun başka bir merkezde 12. 
gebelik haftasında yapılan kontrolünde 1.fetus 
CRL: 53 mm (12 hafta), fetal ense saydamlığı 
(NT): 1.0 mm, 2. fetus CRL: 47 mm (11 hafta 
4 gün), NT: 1.1 mm, dikoryonik-diamniotik ikiz 
gebelik saptanmıştı. Obstetrik özgeçmişinde 
3 yıl önce, normal seyreden bir gebelik süreci 
sonrasında, miadında vajinal yolla doğum 

öyküsü mevcuttu. Ailede çoğul gebelik hikayesi 
ve soygeçmişinde bir özellik yoktu. Olgudaki 
bu gebelik spontan ikiz gebelikti. Fizik muay-
ene bulguları ve obstetrik muayenesi normal 
sınırlarda olan olgunun yapılan ultrasonografik 
incelemesinde 1. fetusta CRL: 89 mm (14 hafta 
6 gün), fetal kalp atımı pozitif, amnion sıvısı 
normal, plasenta posterior yerleşimli idi. İkinci 
fetusun CRL: 41 mm (11 hafta), intrauterin 
eksitus olduğu görüldü, plasenta anterior 
yerleşimliydi ve dikoryonik-diamniotik plasen-
tasyon izlendi (Resim 1). Yapılan laboratuar 
incelemelerinde tam kan sayımı, rutin biyoki-
mya analizi ve tam idrar incelemeleri normal 
sınırlardaydı. Trombosit: 286.000/mm3, aPTT: 
32 sn (26-36.6 sn), protrombin zamanı: 11 
sn (10-15 sn), INR: 0.9, fibrinojen: 214 mg/dl 
(150-400 mg/dl) ve D-dimer: 410 ng/ml (0-
500 ng/ml) idi. Hastadan bilgilendirilmiş onam 
formu alındı. Obstetrik kontrolleri ve maternal 
koagülasyon parametrelerinin seri takipleri nor-
mal sınırlarda olan olgu 36. gebelik haftasında 
preterm erken membran rüptürü nedeniyle 
hastaneye yatırıldı. 36 hafta 2 günlük iken sağ 
mediolateral epizyotomi ile vajinal yolla tek, 
1-5. dakika APGAR skoru 9-10 olan, 2980 gr, 
erkek bebek doğurtuldu. Plasenta ve eklerinin 
morfolojik incelemesinde plasentaya yapışık 
4 cm’lik komprese, masere fetus papiraseus 
izlendi (Resim 2). Plasentanın histopatolojik 
incelemesinde dikoryonik-diamniotik plasenta-
syon ve yaygın otoliz tespit edildi.

TARTIŞMA

Yardımla üreme tekniklerinin daha sık kullanılması 
çoğul gebelik insidansını artırmaktadır. Çoğul 
gebeliklerde görülen komplikasyonlardan 
biride ikiz eşinin intrauterin ölümüdür (1,4). 
Kayıp, birinci trimesterin erken dönemlerinde 
artmakta ve 14. gebelik haftasından sonra be-
lirgin olarak azalmaktadır. 1. trimester sonrası 
monokoryonik ve dikoryonik gebeliklerde ikiz 
eşinin ölüm riski sırasıyla %12 ve %4 olarak 
saptanmıştır ve monokoryonik ikizlerde dikory-
onik ikizlere oranla fetüslerden birinin ölümüne 
6 kat daha fazla rastlanmaktadır (5). 

İkinci trimester ikiz eşinin ölümü sonucu 
oluşan fetus papiraseus 12,000 canlı doğumda 
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1 görülmektedir. Çoğu olguda fetal ölüm 
gebeliğin 3. ayı ile 5. ayı arasında olur ve 7. 
gebelik ayından sonra gözlenmez (6).

Fetus papiraseus olgularında etiyolojide kromo-
zom kusurları, konjenital anomaliler, boyunda 
kordon, umbilikal kordonun velamentöz girişi, 
ikizden ikize transfüzyon sendromu,  plasen-
tal yetmezlik ve uterus malformasyonları 
düşünülmektedir. Ancak birçok olguda etiyoloji 
kesin olarak saptanamamaktadır (2). Bizim olgu-
muzda da kesin etiyoloji aydınlatılamamıştır.

Fetus papiraseus olgularında maternal ve fetal 
komplikasyonlar gebelik haftası ve koryon-
isite ile ilişkilidir (Tablo 1). İkiz eşlerden birinin 
ölümü ile ortaya çıkabilecek komplikasyonlar-
dan en önemlisi preterm doğumdur. Bu risk 
monokoryonik ve dikoryonik ikizlerde sırasıyla 
%68 ve %57 olarak gösterilmiştir (5). Gebel-
erin obstetrik takibe rağmen sağlıklı ikiz eşinde 
prematürite ve düşük doğum ağırlığı riskinin 
arttığı konusunda bilgilendirilmesi önemlidir. 
Olgumuzda da gebelik 36. haftada erken 
doğum ile sonuçlanmıştır.

Uterus alt segment yerleşimli fetus papiraseus 
olguları anormal doğum eylemine ve sezaryen 
operasyonuna yol açabilir (7). Ölü fetus ve 
eklerindeki putrefaksiyonun, maternal sepsis, 
endotoksik şok, korioamnionitis ve plasenta 
dekolmanı ile ilişkili olduğunu gösteren 
çalışmalar (8) olmakla birlikte bunu desteklemey-
en çalışmalar da bulunmaktadır (9). Maternal 
açıdan önemli bir komplikasyon da ölü fetusun 
retansiyonu ve salınan doku tromboplastini 
sonucu gelişen tüketim koagülopatisidir. İkiz 
eşinin ölümünden 4-5 hafta sonra maternal 

koagülopati riskinin arttığı gösterilmiştir. Koag-
ülasyon sisteminde gelişen bozukluğun %25 
oranında bildirilmesine karşın (8), diğer geniş 
serili çalışmalarda geçici hipofibrinojenemi ve 
fibrin yıkım ürünleri artışı bildirilmiş ve medikal 
tedavi ihtiyacı oluşmamıştır (2,5,10). Multifetal 

Resim 1. Dikoryonik-diamniotik plasenta ve 15 hafta ikiz 
gebeliğin 11 hafta ile uyumlu intrauterin eksitus ikiz eşi. 

Resim 2. 11. haftada exitus sonrası meydana gelen 
uzun dönem intrauterin kalan ve doğumda ortaya çıkan 
ikiz eşi fetus papireseus

Tablo 1. Fetus papiraseus olgularında maternal ve fetal komplikasyonlar.

Maternal Komplikasyonlar Fetal Komplikasyonlar

Vaginal kanama, uterin kramp ve pelvik ağrı Serebral palsi
Erken Doğum Eylemi Aplasia kutis
Maternal Enfeksiyon Kutanöz nekroz
Puerperal Hemoraji Prematürite
Koagülopati Konjenital anomali
Distosi İntrauterin gelişme geriliği
Sezaryen Oranında Artış 

Cilt : 25
Sayı : 1

Fetus Papiraseus
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gebelik redüksiyonu ve selektif redüksiyon 
olgularında da klinik olarak anlamlı koagül-
opati görülmemiştir (11). İkiz eşinin intrauterin 
ölümünde tekil gebeliklerden farklı olarak ma-
ternal koagülopati riskinin daha düşük olduğu 
düşünülmektedir (12). Sunduğumuz olguda 
da periyodik olarak yapılan trombosit sayımı ve 
koagülasyon parametreleri normal sınırlardaydı 
ve maternal koagülopati izlenmedi.

Gebeliğin ikinci yarısından sonra monokory-
onik ikizlerden birinin ölümü yaşayan fetusta 
spastik serebral palsi gelişimine yol açabilir (13). 
Kabul gören görüşe göre; canlı fetustan düşük 
rezistanslı ölü fetusa akut dönemde fazla mik-
tarda kan akımı olmakta ve geçici intravasküler 
basınçtaki azalma serebral palsiye ve konjenital 
anomalilere (kutanöz nekroz ve aplasia kutis 
sendromu, mikrosefali, hidrosefali, yarık damak 

dudak ve kalp defekti) yol açmaktadır (14). Diko-
ryonik plasentalarda vasküler anastomozların 
olmadığı kabul edilmektedir ve ikiz eşinin 
ölümü ile komplike olmuş gebelik bu açıdan 
güvenle takip edilebilir. Sağ kalan monokory-
onik ve dikoryonik ikiz eşinde nörolojik sekel 
riski sırasıyla %18 ve %1 olarak bildirilmiştir (5). 

İkiz eşinin ölümü ile komplike olmuş dikoryonik 
gebeliklerde yakın takip ile konservatif yaklaşım 
tercih edilmektedir (5). Tüm olgularda trom-
bosit sayımı ve koagülasyon parametlerinin 
periyodik olarak takip edilmesi önerilmektedir. 

Sonuç olarak çoğul gebeliklerde erken dönem 
ultrasonografi ile koryonisite ve gebelik yaşının 
belirlenmesinin, fetus papiraseus ve benzeri 
gelişebilecek komplikasyonların yönetiminde 
anahtar rol oynadığını düşünmekteyiz.
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