wtATTR-CM estimATTR

Et pedagogisk verktøy for å estimere
sannsynligheten for wtATTR-CM hos
hypotetiske hjertesviktpasienter

wtATTR-CM, villtype transtyretin amyloid kardiomyopati.
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wtATTR-CM - EN SYKDOM Å VÆRE OPPMERKSOM PÅ

wtATTR-CM: En sykdom som kan bli oversett1
wtATTR-CM er en lite kjent og underdiagnostisert sykdom
som oftest finnes hos eldre pasienter. Sykdommen
kjennetegnes ved at feilfoldede transtyretinproteiner
danner uløselige amyloide fibriller som avleires i
hjertet og forårsaker restriktiv hjertesvikt. 2-8
Tidlig diagnose av wtATTR-CM er viktig, da prognosen
forverres raskt ved fortsatt avleiring av amyloid.
Dette fører til progredierende organdysfunksjon
og signifikant reduksjon i livskvalitet.1,2
• Ubehandlet har wtATTR-CM pasienter en
median overlevelse på ~3,5 år.3,4,9

wtATTR-CM blir ofte diagnostisert sent eller ikke
i det hele tatt10
En dansk studie fant at11:
• wtATTR-CM diagnosen var i median forsinket med 13
måneder.
• 1/3 av pasientene fikk riktignok diagnosen etter median 3
måneder, mens de resterende 2/3 opplevde hele 22 måneder
median forsinket diagnose.

Tidlig diagnose er avgjørende
Tidlig og presis diagnose av wtATTR-CM kan gi bedre
pasientbehandling og føre til bedre resultat.1
wtATTR-CM presenterer med hjertesviktsymptomer i tillegg
til andre manifestasjoner som for eksempel atrieflimmer og
karpaltunnelsyndrom. 2-4,7,12 Det er viktig å kjenne til både
kardiale og ikke-kardiale kliniske tegn som kan hjelpe deg å
rette oppmerksomheten mot wtATTR-CM.
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wtATTR-CM estimATTR

Et pedagogisk web-basert verktøy som gir deg kunnskap om forskjellige
kombinasjoner av kliniske tilstander som assosieres med denne ofte
oversette årsaken til hjertesvikt.1

Lag en hypotetisk pasientprofil enkelt
og raskt13
• Utviklet basert på en kunstig intelligens-/
maskinlæringsalgoritme (AI/ML) for å
estimere sannsynligheten for wtATTR-CM
hos hypotetiske hjertesviktpasienter.13
• Estimater i modellen tar høyde for
alder, kjønn og tilstedeværelse av 11
forskjellige kliniske tilstander assosiert
med wtATTR-CM13

Prøv estimATTR-CM,
optimalisert for web og mobil på
www.estimattr.no

wtATTR-CM estimATTR skal kun brukes som et pedagogisk verktøy
for å lære hvordan forskjellige kombinasjoner av kliniske tilstander hos
hypotetiske hjertesviktpasienter kan gi forskjellig sannsynlighetscore.
Den skal ikke brukes klinisk for å vurdere mistanke eller diagnose
av wtATTR-CM hos individuelle pasienter.
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UTVIKLING AV EN FORENKLET MASKINLÆRINGSMODELL
wtATTR-CM estimATTR bruker en Random Forest (RF) klassifikasjonsmodell for
maskinlæring for å skille pasienter med wtATTR-CM fra de med hjertesvikt på
grunn av andre årsaker.13

MODELLEN LÆRER Å IDENTIFISERE wtATTR-CM BASERT PÅ
FORSIKRINGSDATA FRA DEN VIRKELIGE VERDEN
Algoritmen ble opplært i 2 pasientkohorter avledet fra IQVIA USs medisinske
forsikringsdatabase sammensatt av (1) pasienter med diagnoser både wtATTR-CM
og hjertesvikt og (2) en matchende kohort av pasienter med hjertesvikt uten noen
amyloiddiagnose.13
10
millioner

pasienter med
hjertesvikt i IQVIAdatabasen*

Datointervall: 2008-2019.

Kohortene var 1:1 propensity score
matchet for alder, kjønn, og tilgjengelig
medisinsk historikk.

1678

pasienter med
hjertesvikt og
ingen wtATTR-CM
eller amyloiddiagnose

20 % av datasettet er
reservert for intern
validering

+

1678

pasienter med
wtATTR-CM og
hjertesvikt

Algoritmen lærer på 80 %
av datasettet for å
klassifisere wtATTR-CM

~700
Kliniske tilstander forbundet med
wtATTR-CM
4
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UTVIKLING AV EN FORENKLET MASKINLÆRINGSMODELL
Opprettelse av modellen
Modellen ble opprettet ved hjelp av en prosess kalt funksjonsvalg. Antallet
modellfunksjoner ble systematisk redusert til de med størst klinisk og variabel
betydning i tillegg til alder og kjønn, etter sannsynlighetsberegningen.

~700

Viktighetsrangering
fra algoritme

11

+

alder og kjønn

Uttalelser av
ekspertkardiologer

Den endelige modellen
inkluderer både
kardiale- og
ikke-kardiale tilstander

kliniske tilstander

KARDIALE TILSTANDER

betingelser

+

IKKE-KARDIALE TILSTANDER

1. HFpEF—hjertesvikt med bevart
ejeksjonsfraksjon

7. Karpaltunnelsyndrom (eller tidligere
korrigerende kirurgi)

2. Økt venstre ventrikkelveggtykkelse

8. Lumbal spinalstenose (eller kirurgisk
historie)

3. Forhøyede hjertebiomarkører (dvs. troponin
I eller T, NT-proBNP, BNP)
4. Ledningsforstyrrelser (dvs. hjerteblokk,
grenblokk)
5. Atriearytmier (dvs. atrieflimmer eller -flutter)
6. Perikardeffusjon

9. Skulder, hofte og/eller degenerativ
kneleddsykdom
10.	Ikke-traumatisk seneruptur (f.eks. biceps,
akillessene) eller tidligere kirurgisk
reparasjon
11. Polynevropati (ikke-diabetisk)

Med dette verktøyet kan helsepersonell se hvordan forskjellige
kombinasjoner av kliniske tilstander kan gi forskjellig
sannsynlighetsscore hos hypotetiske hjertesviktpasienter. Dette
kan være et komplement til en klinisk mistanke om sykdommen.
Merk: wtATTR-CM estimATTR er et pedagogisk verktøy,
laget for hypotetiske pasienter. Den skal ikke brukes klinisk
ved mistanke eller diagnose av wtATTR-CM hos individuelle
pasienter.
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HVORDAN BRUKE wtATTR-CM ESTIMATTR
En hypotetisk pasientprofil lages med tre enkle trinn:
1

Bekreft tilstedeværelse av hjertesvikt
Verktøyet er laget kun for hypotetiske pasienter med hjertesvikt.

2

Oppgi alder og kjønn
Verktøyet er laget for hypotetiske pasienter mellom 50 og 99 år.
Alder fra 85-99 vil bli behandlet som 85 i utregninger.

3

Velg tilstander for den hypotetiske pasientprofilen
• Kardiale tilstander
• Ikke-kardiale tilstander

1

3

2

wtATTR-CM estimATTR skal kun brukes som et pedagogisk verktøy for å
lære hvordan forskjellige kombinasjoner av kliniske tilstander hos hypotetiske
hjertesviktpasienter kan gi forskjellig sannsynlighetscore. Den skal ikke
brukes klinisk for å vurdere mistanke eller diagnose av wtATTR-CM hos
individuelle pasienter.
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TOLKNING AV RESULTATENE
wtATTR-CM estimATTR lager en Mistankeindeks og Estimert sannsynlighet
for pasientprofilen
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INTRODUCTION

INPUT

SUMMARY

Learn more about ATTR-CM

I tillegg lages en liste over tilstandene som er valgt av brukeren.
Til hver tilstand følger:
SUMMARY
1

En forklaring på hvorfor den kliniske tilstanden kan
utgjøre
SUSPICION
INDEXen risikofaktor
for wtATTR-CM.
Individual Parameters

1

2

En oddsratio som viser oddsen for at en hypotetisk pasient har wtATTR-CM,
sammenlignet med hjertesvikt av andre årsaker, basert på denne ene kliniske
x
tilstanden.

2

Heart failure
due to other
causes more
likely

Heart failure
due to
wtATTR-CM
more likely

NEXT STEPS
Learn more about additional
red ﬂags for ATTR-CM
Learn how to detect ATTR-CM

INTERPRETATION

ESTIMATED PROBABILITY
Population Parameters

8%

0%

11%
Maximum
probability
of model

INTERPRETATION
SUSPICION INDEX
Individual Parameters

The Suspicion Index tells you how likely it is that an individual hypothetical patient has
heart failure due to wtATTR-CM, based on the conditions selected relative to a comparable
nonamyloid heart failure patient (where matching is based on age, sex, and the duration and
volume of medical records). A Suspicion Index greater than 1 means that wtATTR-CM is
more likely for the hypothetical scenario (based on the conditions selected) than for a
comparable patient with nonamyloid heart failure.

ESTIMATED PROBABILITY

Population Parameters

Estimated Probability tells you the probability of heart failure due to wtATTR-CM (given
selected hypothetical age, sex, conditions, and an estimated prevalence of wtATTR-CM)
among the general heart failure population.

EXAMPLE

1

A Suspicion Index of 2x and an Estimated Probability of 7% means the hypothetical patient
is twice as likely to have heart failure due to wtATTR-CM relative to a comparable
nonamyloid heart failure patient from the general population; and that there is a 7%
probability of the heart failure being due to wtATTR-CM among the general heart failure
population given the selected age, sex, and conditions.

YOUR INPUTS
AGE: 70

2

WHY THIS MATTERS

wtATTR-CM, previously known as “senile systemic amyloidosis,” is considered to be an
age-related condition. 1 One study found that 25% of autopsy specimens in adults 80 years
of age or older without a premortem diagnosis of amyloid had TTR amyloid deposits in the
myocardium. 2
wtATTR-CM is thought to arise from age-related changes in the TTR protein, leading to
destabilization, misfolding, and systemic deposition of protein aggregates. 3

SEX: MALE
WHY THIS MATTERS
wtATTR-CM appears to have a male predominance, aﬀecting men more than women. 1
The reasons for this apparent male predominance are unknown. One hypothesis is that
female sex hormones may confer a protective factor, resulting in less myocardial TTR
amyloid deposition in women relative to men. 4

HFpEF—HEART FAILURE WITH PRESERVED EJECTION FRACTION
WHY THIS MATTERS
HFpEF is the most common presentation of wtATTR-CM. 5 Among older patients with HFpEF,
approximately 6%-13% had wtATTR-CM. 6,7

Prøv estimATTR-CM,
optimalisert for web og mobil på
www.estimattr.no

In wtATTR-CM, HFpEF arises from impaired diastolic function due to TTR amyloid deposition
in the myocardium, resulting in progressive wall thickening, stiﬀening of the ventricles, and
decreased stroke volume. 8,9
CONDITION ODDS RATIO

3.98

INCREASED LEFT VENTRICULAR WALL THICKNESS
WHY THIS MATTERS

7

Increased left ventricular wall thickness is a prominent characteristic of wtATTR-CM. 5 One
study showed that 13.3% of patients aged ≥60 years with increased left ventricular wall
thickness (≥12 mm) admitted for HFpEF had wtATTR-CM. 7 In another study, 5% of patients
with an initial diagnosis of hypertrophic cardiomyopathy were ultimately diagnosed with
wtATTR-CM. 10
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In wtATTR-CM, amyloid deposition leads to increased wall thickness that can be observed in
cardiac imaging. 5
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wtATTR-CM estimATTR
bruker en algoritme skapt
med kunstig intelligens-/
maskinlæring for å estimere
sannsynligheten for
wtATTR-CM hos hypotetiske
hjertesviktpasienter.

Med tre enkle trinn:
Få en mistankeindeks og en
estimert sannsynlighet for
wtATTR-CM hos hypotetiske
pasienter basert på dine valg.

Besøk www.estimattr.no for å lære om kombinasjoner av
kliniske tilstander som er assosiert med wtATTR-CM.
www.estimattr.no
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