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Introduktion



Hjärttransplantation

• Livräddande operation för patienter med hjärtsvikt
• Ersätter patientens hjärta med donatorns
• Förlänger patientens liv i median 12 år



Hjärttransplantationskö
• Donatorshjärtan är en bristande resurs

– Finns fler patienter än tillgängliga donatorer
• Ifall hjärttransplantation är en lämplig behandling

– Patienten ställs i kö
• Nya donatorer tillkommer och hjärtan blir fördelade



Hjärttransplantationskö
• Patienten ställs i kö
• Lämnar kön, ifall:

– Hen dör
– Andra anledningar, oftast för sjuk för att operera
– Ett organ allokeras till patienten



Allokeringspolicy
• Donatorshjärtan är en bristande resurs

– Patienterna behöver prioriteras för varje nytt hjärta
• Allokeringspolicy bestämmer hur hjärtan fördelas
• Definierar algoritm för rankning av patienter
• Oftast i formen av en lista med regler



Databaser
• Vi hade tillgång till tre stycken databaser innehållandes 

hjärtpatienter
– Scandiatransplant, skandinavisk data
– UNOS, amerikansk data
– ISHLT, internationell data

• Innehåller variabler relaterade till både mottagare och 
donator

– Exempel: ålder, kön, vikt, blodgrupp, m.m.
– Olika namn på variabler och olika enheter mellan 

databaserna
• Vi unifiererade data med hjälp Resource Description

Framework (RDF)



Maskininlärning

• Maskininlärning innefattar konstruktionen och studien av 
algoritmer som kan:

– Lära sig av data
– Göra prediktioner på data

• Det används ofta för tillämpningar där en explicit algoritm 
är svår eller omöjlig att programmera

– Till exempel för att göra bildklassificering

Cat



Artificiella neuronnät

• Baserat på hur den mänskliga hjärnan fungerar
• Består av ett nätverk av artificiella neuroner

– Ordnade i anslutna lager
– Varje neuron är i princip en enkel modell

» Prediktiva kraften kommer från att använda många

– Har visat sig fungera väl på många olika uppgifter



Neuronnät



IHTSA



IHTSA

• The International Heart Transplant Survival Algorithm
• Använder en ensemble av neuronnät i Matlab
• Neuronnäten har ett dolt lager
• Använder 43 variabler; från både mottagare och donator
• Original ISHLT-data, har omtränats på UNOS-data
• Predikterar både medianöverlevnad och vid specifik tid
• Designat här i Lund



IHTSA Web Service



IMPACT

• Använder bara recipient-variabler
• Använder en poängsumma med logistik regression
• Predikterar bara ett-års-överlevnad
• Konstruerad i USA



Jämförelse IHTSA mot IMPACT

Time Era IMPACT (AUROC) IHTSA (AUROC)
1997-2008 60 69
2009-2011 60 65

• Ett-års-överlevnad jämfört i metriken AUROC



LuDeLTA



Problemformulering

• Simulera utfallet i en hjärttransplantationskö beroende på 
allokeringspolicy

• Allokera hjärtan med hjälp av maskininlärningsalgoritm



Simulation Model

• En diskret simulationsmodell används för att modellera 
transplantationskön

• Två neuronnätverk används för att prediktera 
överlevnadstiden

– En i kön
– En efter transplantation

• Simulerar flödet av patienter och hjärtan med hjälp av en 
poissonprocess baserade på historisk data



LuDeLTA

• Lund Deep Learning Transplant Algorithm 
• Båda modellerna använder en ensemble av 20 nätverk 

för att prediktera mortaliteten av patienterna vid specifika 
tidpunkter

– Tidpunkterna valda för att skapa 20 lika stora grupper
– Beräknar medianöverlevnad på arean under kurvan



LuDeLTA

• Skapade i Keras med hjälp av Python
• Modell för överlevnad i kön

– Fyra dolda lager med 128 noder
– 87 inputvariabler

• Modell för överlevnad efter transplantation
– Två dolda lager med 32 noder
– 267 inputvariabler



Allokeringspolicyer

• Patient och donator behöver ha komaptibla blodgrupper 
• Väntetid

– Prioriterar patienten med längst väntetid
• Kliniska regler

– Enkla regler baserade på ålder, kön och blodgrupp
• Neuronnät

– Prioriterar patienten med längst predikterad 
överlevnadstid



Resultat

Allokeringspolicy Predikterad medianöverlevnad 
(dagar)

Wait time 4,300
Clinical rules 4,300

Neural network (IHTSA) 4,700
Neural network (LuDeLTA) 5,700

• Att använda LuDeLTA både för prioritering och prediktera 
överlevnad introducerar en hel del bias

• IHTSA har mindre bias
– 400 dagar längre predikterad överlevnad jämförelse 

med enklare metoder



Sammanfattning



Sammanfattning

• Neuronnät fungerar bättre än logistik regression
• Det är möjligt att simulera utfallet av transplantationsköer 

med hjälp av diskret simulering tillsammans med djupa 
neuronnät

• Jämfört med enklare allokeringsmetoder så är det möjligt 
att allokering med hjälp av neuronnät kan förbättra 
överlevnaden



Framtida arbete



Framtida arbete

• Anpassa LuDeLTA till Scandia-transplant 
– Utveckla verktyg för kliniker

• Använda DNA-data från patienter för prediktering
• Utnyttja biopsi-bilder från patienter för prediktering
• Använda operationsbeskrivingar för prediktering
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