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SAMENVATTING G 

Inn Hoofdstukken 2 en 3 werd ons wiskundige computer model van monochoriale tweeling 
zwangerschappenn en het tweeling-transfusie-syndroom (TTTS), en de responsie van ernstige 
enn minder ernstige vormen van TTTS op gangbare therapieën besproken. Het wiskundig 
modell  combineert vruchtwater dynamica met haemodynamica van foeto-placentaire groei and 
veranderingenn van de circulatie onder de aanname dat de transplacentaire flow van moederlijk 
naarr foetaal bloed de normale groei van foetus en vruchtwater veroorzaakt. Tien gekoppelde 
eerstee orde differentiaal vergelijkingen voor groei van het totale lichaamsvloeistof volume en 
vruchtwaterr volume, hun osmolariteiten, en hun bloed colloid osmotische drukken voor beide 
foetuss werden numeriek opgelost. Dit model simuleerde een grote verscheidenheid van 
realistischee maar onbegrepen klinische observaties van vruchtwater gedrag en foetale groei in 
TTTS.. Vaststellen van de effectiviteit van de nu gangbare therapieën van 
vruchtwatermanipulatiee bij TTTS gaf als resultaat dat: 1) amnioreductie kan effectief zijn in 
milderee vormen van TTTS, maar ineffectief in ernstige cases. 2) Septostomie zal nauwelijks 
significantee therapeutische consequenties hebben. 3) Laser therapie is even effectief in milde 
alss ernstige vormen van TTTS. 

Err is klinische evidentie dat AA anastomoses de AV effectiever compenseren dan VA, omdat 
bijnaa alle niet-TTTS monochoriale tweelingplacentas AA anastomoses hebben (84%), in 
tegenstellingg tot TTTS placentas, die dat maar in ca 30% hebben. In Hoofdstuk 4 gaven we 
hiervoorr een verklaring: VA transfusie compenseert AV flow adequaat in slechts een smalle 
rangee van VA-A V vaatdiameter verhoudingen. Echter, AA transfusie compenseert AV flow 
voorr een veel grotere range van AA-A V vaatdiameter verhoudingen. 

Inn Hoofdstuk 5 leidden we eenvoudige analytische relaties af die trends van discordante 
foetalee groei beschrijven voor monochoriale tweelingen die TTTS of pseudo-TTTS 
ontwikkelen.. In Hoodstuk 6 onderzochten we de geldigheid van deze analytische relaties. De 
eenvoudigee wiskundige relaties die werden afgeleid om trends van discordante foetale groei te 
identificerenn lijken de klinische groeipatronen goed te beschrijven. 

Inn Hoofdstuk 7 beschrijven we modelonderzoek naar de mogelijke effecten van een 
verhoogdee vruchtwaterdruk op de netto foeto-foetale transfusie, waarbij we proberen te 
verklarenn waarom op TTTS placentas vaker bidirectionele AV dan AV plus AA anastomoses 
voorkomen.. We breidden ons TTTS model uit met een simulatie van twee verschillende 
mechanismenn die beiden de placentaire vaatweerstand verhogen als gevolg van 
polyhydramnion.. Ten eerste, een toename in de placentaire capillaire weerstand en, ten 
tweede,, een toename van de weerstand van choriaal venen als gevolg van polyhydramnion. In 
hett eerste mechanisme had polyhydramnion nauwelijks invloed bij bidirectionele AV, maar 
verlaagdee een klein beetje de foeto-foetale transfusie bij AV plus AA anastomoses. Echter, 
simulatiess van amnioreductie toonden aan dat amnioreductie meer voordelen heeft boven 
handhavingg van polyhydramnion. In het tweede mechanisme geeft polyhydramnion een kleine 
toenamee van de foeto-foetale transfusie in bidirectionele AV en in AV plus VV 
anastomosepatronen,, maar veranderde niets bij AV plus AA combinaties. Onze conclusie was 
datt de gesimuleerde effecten van polyhydramnion niet de primaire oorzaak kunnen zijn dat in 
TTTSS placentas vaker bidirectionele AV dan AV plus AA anastomoses voorkomen. 


