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Byannli1 (paliperidonas) 
Byannli apžvalga ir kodėl jis buvo registruotas Europos Sąjungoje (ES) 

Kas yra Byannli ir kam jis vartojamas? 

Byannli – tai vaistas nuo psichozės, kuris skiriamas šizofrenija sergančių suaugusių pacientų 
palaikomajam gydymui, kurių būklė jau stabilizuota taikant kartą per mėnesį arba kas tris mėnesius 
švirkščiamo paliperidono gydymo kursą. 

Byannli sudėtyje yra veikliosios medžiagos paliperidono. 

Šis vaistas panašus į Xeplion ir Trevicta, kurie jau įregistruoti ES, bet yra skirtingo stiprumo. Xeplion 
moksliniai duomenys buvo naudojami suteikiant pirminį Byannli rinkodaros leidimą („informuotas 
sutikimas“). 

Kaip vartoti Byannli? 

Byannli tiekiamas užpildytuose švirkštuose pailginto atpalaidavimo injekcinės suspensijos (700 ir 1 000 
mg) forma. „Pailginto atpalaidavimo“ reiškia, kad sušvirkštus vaisto, veiklioji medžiaga atpalaiduojama 
iš lėto, per kelias savaites. 

Byannli kas 6 mėnesius švirkščiamas į sėdmens raumenį; dozė priklauso nuo ankstesnės kartą per 
mėnesį arba kas tris mėnesius švirkščiamos dozės. 

Daugiau informacijos apie Byannli vartojimą ieškokite pakuotės lapelyje arba kreipkitės į gydytoją arba 
vaistininką. 

Kaip veikia Byannli? 

Byannli veiklioji medžiaga paliperidonas yra veiklusis risperidono (kito vaisto nuo psichozės, kuriuo 
šizofrenija gydoma nuo dešimto dešimtmečio) skilimo produktas (metabolitas). Galvos smegenyse jis 
jungiasi prie kelių skirtingų nervinių ląstelių paviršiuje esančių receptorių. Taip nutraukiamas signalų 
perdavimas tarp galvos smegenų ląstelių, kurį atlieka neuromediatoriai – cheminės medžiagos, 
leidžiančios nervinėms ląstelėms komunikuoti tarpusavyje. Paliperidonas daugiausia veikia 
blokuodamas neuromediatorių dopamino ir 5-hidroksitriptamino (dar vadinamo serotoninu), kurie 

 
1 Ankstesnis pavadinimas – Paliperidone Janssen-Cilag International. 



 
Byannli0F (paliperidonas)  
EMA/553437/2021 Puslapis 2/3 
 

susiję su šizofrenija, receptorius. Blokuodamas šiuos receptorius, paliperidonas padeda normalizuoti 
galvos smegenų aktyvumą ir palengvinti ligos simptomus. 

Paliperidonas, kaip geriamasis vaistas nuo šizofrenijos, Europos Sąjungoje įregistruotas Invega 
pavadinimu nuo 2007 m. Byannli sudėtyje esantis paliperidonas sujungtas su riebiąja rūgštimi, todėl 
sušvirkštus vaisto, ši veiklioji medžiaga atpalaiduojama iš lėto. Dėl to injekcinis vaistas veikia ilgai. 

Kokia Byannli nauda nustatyta tyrimų metu? 

Kadangi paliperidonas jau registruotas ES, bendrovė panaudojo kai kuriuos įregistruotų vaistų 
duomenis Byannli vartojimui pagrįsti. 

Pagrindiniame tyrime su 702 šizofrenija sergančiais pacientais, kurių būklė stabilizuota taikant kartą 
per mėnesį arba kas tris mėnesius švirkščiamų paliperidono injekcijų kursą, Byannli (vartojamas kas 
šešis mėnesius) taip pat veiksmingai padėjo išvengti atkryčio, kaip kitos kas 3 mėnesius švirkščiamos 
paliperidono injekcijos. Šiame tyrime 92,5 proc. pacientų, kuriems kas šešis mėnesius buvo taikomas 
gydymas Byannli, per 12 mėnesių nepatyrė atkryčio. Palyginimui, 95,1 proc. pacientų, kuriems kas tris 
mėnesius buvo taikomas gydymas paliperidono palmitato injekcijomis, per tą patį 12 mėnesių 
laikotarpį nepatyrė atkryčio. 

Kokia rizika susijusi su Byannli vartojimu? 

Dažniausias šalutinis poveikis (galintis pasireikšti daugiau kaip 1 žmogui iš 20) yra galvos skausmas, 
viršutinių kvėpavimo takų infekcija (gerklės ir nosies infekcijos), reakcijos injekcijos vietoje, 
parkinsonizmas (neurologiniai simptomai, įskaitant tremorą ir raumenų veiklos sutrikimus) ir svorio 
padidėjimas. 

Išsamų visų šalutinio poveikio reiškinių ir apribojimų sąrašą galima rasti pakuotės lapelyje. 

Kodėl Byannli buvo registruotas ES? 

Pagrindinis tyrimas parodė, kad kas šešis mėnesius švirkščiamas Byannli yra toks pat veiksmingas kaip 
kas tris mėnesius atliekamos paliperidono injekcijos; jokių rimtų šalutinių reiškinių nenustatyta. 
Ilgesnis dozavimo intervalas taip pat gali būti naudingas pacientams, kurių galimybės naudotis 
sveikatos priežiūros paslaugomis yra ribotos. 

Europos vaistų agentūra nusprendė, kad Byannli nauda yra didesnė už jo keliamą riziką ir jis gali būti 
registruotas vartoti ES. 

Kokios priemonės taikomos siekiant užtikrinti saugų ir veiksmingą Byannli 
vartojimą? 

Į preparato charakteristikų santrauką ir pakuotės lapelį įtrauktos saugaus ir veiksmingo Byannli 
vartojimo rekomendacijos ir atsargumo priemonės, kurių turi imtis sveikatos priežiūros specialistai ir 
pacientai. 

Kaip ir visų vaistų, Byannli vartojimo duomenys yra nuolatos stebimi. Byannli šalutinis poveikis yra 
kruopščiai vertinamas ir imamasi visų reikiamų priemonių pacientams apsaugoti. 
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Kita informacija apie Byannli 

Paliperidone Janssen-Cilag International buvo registruotas visoje ES 2020 m. birželio 18 d. 

2021 m lapkričio 22 d. vaisto pavadinimas pakeistas į Byannli. 

Daugiau informacijos apie Byannli rasite Agentūros tinklalapyje adresu: 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/byannli. 

Ši santrauka paskutinį kartą atnaujinta 2021-11. 

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/paliperidone-janssen-cilag-international
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