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Zydelig (idelalisib) för behandling av vissa former av kronisk lymfatisk leukemi och  

follikulärt lymfom.  

 

Ärendets handläggning 

Anmälan inkom till expertgruppen 2014-10-20 från överläkare Anna Sandstedt, Hematologiska 

kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping.  Rapporten diskuterades vid expertgruppens möte 

2015-02-02.  

 

Bakgrund 

Zydelig (idelalisib) godkändes av FDA i juli 2014 och av EMA i september 2014 för behandling i 

kombination med CD20-antikroppen rituximab av vuxna patienter med kronisk lymfatisk leukemi, 

som fått minst en tidigare behandling och som första linjens behandling av patienter med negativa 

prognostiska faktorer (17p-deletion eller TP53-mutation) som inte bedöms lämpliga för 

kemoimmunoterapi. Dessutom som monoterapi av vuxna patienter med follikulärt lymfom som är 

refraktärt mot två tidigare behandlingslinjer. 

Idelalisib hämmar PI3K-delta, ett enzym som medierar B-cellreceptorsignalering och påverkar 

tillväxt, migration och överlevnad av vita blodkroppar och som är överaktivt vid maligniteter (1, 2). 

Medlet marknadsförs av Gilead och det ges peroralt i en rekommenderad dos av 150 mg två gånger 

dagligen. Dosreduktion rekommenderas vid leverenzymstegring. 

 

Underlag för bedömningen 

Godkännandet baseras på två studier.  Den ena studien gjordes på patienter med återfall av kronisk 

lymfatisk leukemi, som pga tidigare biverkningar och konkomitanta sjukdomar inte bedömdes tåla 

ytterligare kemoterapi. 220 patienter randomiserades till CD-20 antikroppen rituximab och idelalisib 

(150 mg x 2 peroralt) alternativt placebo och studien gjordes dubbelblint (3). Primär endpoint var 

progressionsfri överlevnad (PFS). Studien avbröts i förtid pga stor effektskillnad.  

  



 

 

 

 

 

PFS och totalöverlevnad framgår av figuren nedan.   

 

81 % av patienterna i idelalisibgruppen svarade på behandlingen med mot 13 % i kontrollgruppen. 

Subgruppsanalyser visade att effekten var lika stor hos patienter med ogynnsamma prognostiska 

markörer (17-p deletion eller TP-53 mutation).  

Den andra studien var en fas II-studie (utan jämförelsegrupp) på patienter med indolent non-Hodgkin 

lymfom som var refraktära både mot CD20 antikropp (rituximab) och alkylerare (4). 125 patienter 

fick 150 mg idelalisib två gånger dagligen och följdes till progress eller oacceptabla biverkningar.  

Primär endpoint var tumörsvar mätt radiologiskt på förstorade lymfkörtlar.  Största förändringen i 

körtelstorlek illustreas i figuren nedan. 79 % hade sviktat på två eller flera terapier, i median hade de 

fått 4 tidigare regimer. 57 % av patienterna svarade på behandlingen, 6 % uppnådde en komplett 

respons. 

  



 

 

 

 

 

 

Tidsförloppen för effekterna visas i figurerna nedan. 

 

Denna studie har ingen kontrollgrupp vilket försvårar värderingen av resultaten. Myndigheterna har 

ändå tolkat resultaten positivt i denna hårt förbehandlade grupp så att marknadsgodkännande 

erhållits. 

 



 

 

 

 

 

Biverkningar 

I kombinationsstudien vid kronisk lymfatisk leukemi drabbades 40 % av patienterna i idelalisib-

gruppen och 35 % i placebogruppen av minst en allvarlig biverkning. De vanligaste i båda grupperna 

var lunginflammation, feber och febril neutropeni. Feber, diarré och neutropeni och förhöjda 

levervärden var dock vanligare i gruppen som fick idelalisib som tillägg till rituximab. 

Biverkningarna ledde till att behandlingen avbröts hos 8 % av patienterna i idelalisib-gruppen och 10 

% i placebogruppen.  

Den vanligaste allvarliga biverkningen (grad 3 eller högre) i lymfomstudien (där idelalisib gavs som 

singelterapi) var neutropeni (27 %), leverpåverkan (13 %), diarré (13 %) och lunginflammation (7 

%). Efter dosreduktion normaliserades levervärdena. 

 

Behandlingskostnad 
Kostnaden för behandling med idelalisib är 35 000 kr/månad. TLV har beslutat att läkemedlet ingår i 

läkemedelsförmånen utan begränsningar utöver den godkända indikationen (5). Vid KLL bedömer 

TLV att Zydelig är kostnadseffektivt jämfört med klorambucil, bendamustin + rituximab och 

ofatumumab. Vid follikulärt lymfom som sviktat på två tidigare behandlingar finns det idag inga bra 

alternativa behandlingar varför jämförelsealternativet är bästa möjliga omvårdnad. Osäkerheten i 

bedömning av kostnadseffektivitet vid follikulärt lymfom är enligt TLV mycket stor men utifrån det 

stora behovet och bristen på andra terapier så subventioneras Zydelig även vid den indikationen. 

I ansökan anges inte någon uppskattning av hur många patienter som skulle kunna bli föremål för 

behandling men gissningsvis torde det röra sig om något tiotal per år i regionen. 

 

Gruppens bedömning 
Expertgruppen bedömer att effekterna på respons och progressionsfri överlevnad vid KLL är mycket 

positiva och baseras på en randomiserad och placebokontrollerad studie. Vid follikulärt lymfom är 

dock dokumentationen svag men effekten förefaller vara relevant utifrån att studien gjordes på 

refraktära patienter. Biverkningsprofilen är acceptabel. Gruppen anser därför att Zydelig kan 

användas med noga beaktande av den godkända indikationen. Användning bör följas upp i nationellt 

kvalitetsregister. 
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