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Таблиця 3. Дозування антимікробних препаратів у дітей віком від 1 місяця до 12 років*
(І.В. Андрєєва, А.В. Беденков, А.В. Веселов і співавт., 2009)

Препарат

Добова доза в міліграмах на кг маси тіла (мг/кг)
або одиницях дії (ОД)
Інфекції легкі та середньої
тяжкості

Тяжкі інфекції

Вікові обмеження

Примітки

Пеніциліни
Амоксицилін

Per os: 40 за 3 прийоми або
45 за 2 прийоми

–

Амоксицилін/
клавуланат

Per os: 20-40 за 3 прийоми
або 45 за 2 прийоми

В/в: 120 за 4 введення

Ампіцилін

В/м, в/в: 50-150 за 4 введення (до 4 г на добу)

В/м, в/в: 200-400 за 4 введення (до 12 г на добу)

Ампіцилін/сульбактам

Per os: 50-150 за 2 прийоми
(до 4 г на добу)

В/м, в/в: 200-400 за 3-4
введення (до 12 г на добу)

Бензатин бензилпеніцилін

В/м: < 1 року: 50 000 ОД/кг;
1-10 років: 600 000 ОД;
> 10 років: 1,2 млн ОД
(до 2,4 млн ОД)

–

Бензатин
феноксиметил
пеніцилін

Per os: < 10 років:
50-100 000 ОД/кг; > 10 років:
3 млн ОД за 3-4 прийоми

–

Бензилпеніцилін

В/м, в/в: 50-100 000 ОД/кг
за 4 введення

В/м, в/в: 250-400 000 ОД/кг
за 6 введень

Бензилпеніцилін
прокаїн

В/м, в/в: 50-100 000 ОД/кг
за 1-2 введення

–

Біцилін-5

В/м: 50 000 ОД/кг

–

Оксацилін

–

В/м, в/в: 200 за 4-6 введень

Піперацилін

–

В/в: 150-300 за 3 введення, краплинно (не менше
30 хв)

З 12 років

Піперацилін/
тазобактам

–

В/в: 2,25-4,5 г кожні
6-8 год, краплинно
(за 30 хвилин)

З 12 років

Феноксиметил
пеніцилін

Per os: < 1 року: 20-30;
1-6 років: 15-30; 6-12 років:
10-20 за 4 прийоми (до 1 г
на добу)

–

Отит: 80-90 за 2 прийоми; цистит: 20
Від 3 місяців

Отит: 80-90 за 2 прийоми, цистит: 20

Для лікування стрептококової інфекції

Стрептококова
інфекція: < 10 років:
0,5 г на добу
за 2 прийоми;
> 10 років: 1 г на
добу за 2 прийоми

Цефалоспорини
І покоління
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Цефадроксил

Per os: 30-50 за 1-2 прийоми (до 2 г на добу)

–

Цефазолін

В/м, в/в: 50-100 за 2-3 введення (до 4 г на добу)

В/м, в/в: 100-150 за
2-3 введення

Цефалексин

Per os: 25-50 за 3 прийоми
(до 2 г на добу)

–
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Препарат

Добова доза в міліграмах на кг маси тіла (мг/кг)
або одиницях дії (ОД)
Інфекції легкі та середньої
тяжкості

Тяжкі інфекції

Вікові обмеження

Примітки

ІІ покоління

Цефаклор

Per os: 20-40 за 2-3 прийоми (до 1,5 г на добу)

–

Цефуроксим

В/м, в/в: 50-100 за 3 введення (до 4 г на добу)

В/м, в/в: 100-150 за 3 введення

Цефуроксиму
аксетил

Per os: 20-40 за 2 прийоми
(до 2 г на добу)

–

Цефіксим

Per os: 8 за 1-2 прийоми

–

Цефоперазон

В/м, в/в: 50-100 за 2-3 введення (до 4 г на добу)

В/м, в/в: 100-150 за
2-3 введення (до 6 г на
добу)

Цефоперазон/
сульбактам

В/м, в/в: 40-80 за 2-4 введення

В/м, в/в: 160 за 2-4 введення

Цефотаксим

В/м, в/в: 50-100 за 3 введення (до 4 г на добу)

В/м, в/в: 150-200 за 4 введення (до 8 г на добу)

Цефтазидим

В/м, в/в: 75-100 за 2-3 введення (до 3 г на добу)

В/м, в/в: 125-200 за 3 введення (до 6 г на добу)

Цефтибутен

Per os: 9 за 1-2 прийоми

–

Цефтриаксон

В/м, в/в: 50-75 за 1-2 введення (до 2 г на добу)

В/м, в/в: 80–100 за 2 введення (до 4 г на добу)

Цефподоксим

Per os: від 5 міс до 12
років – доза 10 мг/кг ваги
на добу (максимальна
добова – 400 мг), за 2 прийоми з інтервалом 12 годин
(максимальна разова доза –
200 мг)

Максимальна добова –
400 мг

Не використовувати
при середньому отиті

ІІІ покоління

З 6 місяців

З 6 місяців
З обережністю
в дітей до 1 року –
ризик псевдохолелітіазу

ІV покоління

Цефепім

В/м, в/в: 100 за 2 введення
(до 2 г на добу)

В/м, в/в: 150 за 3 введення (до 2 г на добу)

З 2 місяців

Іміпенем

–

В/в: 100 за 4 введення

Від 3 місяців

Меропенем

–

В/в: 100 за 4 введення

З 1-3 місяців

Карбапенеми

Аміноглікозиди
Амікацин

–

В/м, в/в: 15-20 за 1-2 введення

Бажаний моніторинг

Гентаміцин

–

В/м, в/в: 3-5 за 1-2 введення

Бажаний моніторинг

Нетилміцин

–

В/м, в/в: 4-7,5 за 1-2 введення

Бажаний моніторинг

Тобраміцин

–

В/м, в/в: 3-5 за 1-2 введення

Бажаний моніторинг
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Препарат

Добова доза в міліграмах на кг маси тіла (мг/кг)
або одиницях дії (ОД)
Інфекції легкі та середньої
тяжкості

Тяжкі інфекції

Вікові обмеження

Примітки

Хінолони
Налідиксова
кислота

Per os: 55 за 4 прийоми

–

Від 3 місяців

Фторхінолони**
Тетрацикліни
Доксициклін

Per os, в/в: 4 за 2 прийоми
(до 0,2 г на добу)

В/в: 4 за 2 введення

З 8 років

Тетрациклін

Per os: 25-50 за 4 прийоми
(до 2 г на добу)

–

З 8 років

Азитроміцин

Per os: 10 в 1-й день
і 5 з 2-го по 5-й дні;
10 за 1 прийом протягом
3 днів

В/в: 10 за 1 введення

Джозаміцин

Per os: 30-50 за 3 прийоми

–

Кларитроміцин

Per os: 15 за 2 прийоми
(до 0,5 г на добу)

–

Мідекаміцину
ацетат

Per os: 30-50 за 2-3 прийоми

–

Рокситроміцин

Per os: 5-8 за 2 прийоми

–

Спіраміцин

Per os: 150 000 МО/кг
за 2 прийоми

–

Еритроміцин

Per os: 40-50 за 4 прийоми
(до 2 г на добу)

В/в: 40-50 за 4 введення
(до 2 г на добу)

У дітей < 8 років тільки для профілактики
сибірської виразки:
2,2 мг/кг кожні
12 годин

Макроліди
Лайм-бореліоз:
20 в 1-й день
і 10 з 2-го по 5-й
дні. Стрептококовий
тонзилофарингіт:
12 за 1 прийом протягом 5 днів

Лінкозаміди
Кліндаміцин

Per os: 15-25 за 3-4 прийоми

В/м, в/в: 25-40 за 3-4 введення

Лінкоміцин

Per os: 30-60 за 3-4 прийоми

В/м, в/в: 10-20 за 2 введення

Нітроімідазоли
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Метронідазол

Per os: 22,5 за 3 прийоми

В/в: 22,5 за 3 введення,
повільно

Орнідазол

Per os: 25-40 за 1 прийом

–

Тинідазол

Per os: 50-60 за 1 прийом

–

Безпечність препарату у дітей не доведено

З 12 років
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Препарат

Добова доза в міліграмах на кг маси тіла (мг/кг)
або одиницях дії (ОД)
Інфекції легкі та середньої
тяжкості

Тяжкі інфекції

Вікові обмеження

Примітки

Антибіотики інших груп
Ванкоміцин

В/в: 40 за 4 введення,
повільно (до 2 г на добу)

В/в: 40-60 за 4 введення,
повільно (до 2 г на добу)

Бажаний моніторинг

Лінезолід

Per os: 20 за 2 прийоми
(до 0,6 г на добу)

В/в: 20 за 2 введення
(до 0,6 г на добу)

Фузидієва кислота

Per os: < 1 року: 60-80;
1-3 роки: 40-60; > 4 років:
20-40 за 3 прийоми

В/в: 20-40 за 2-3 введення

Фосфоміцину
трометамол

Per os: 2 г одноразово

В/м, в/в: 50-80 за 2-3 введення

Ко-тримоксазол

Per os: 6-8 в 2 прийоми
(до 320 мг)

В/в: при пневмоцистній
пневмонії 15-20 за 4 введення

З 2 місяців

Нітрофурантоїн

Per os: 5-7 в 4 прийоми

-

З 1 місяця

Хлорамфенікол

–

В/в: 50-100 за 4 введення
(до 4 г/ добу)

Тільки за відсутності
менш токсичного
препарату. Бажаний
моніторинг

Примітки: в/м – внутрішньом’язово; в/в – внутрішньовенно;
* дози для дітей віком від 12 років відповідають дозам для дорослих;
** застосовуються з 18 років; до 18 років – за життєвими показаннями ципрофлоксацин: 10-15 мг/кг кожні 12 годин (до 1 г за добу).

Staphylococcus aureus – позалікарняні штами – чутливі до оксациліну, напівсинтетичних пеніцілінів із клавулановою кислотою, цефалоспоринів 1-2-го поколінь,
фторхінолонів, аміноглікозидів, лінкозамідів. Паралельно з антибіотикотерапією проводиться специфічна імунотерапія протистафілококовими препаратами за такими
схемами:
1) гіперімунна антистафілококова плазма щодня або з інтервалами в 1-3 дні по 5-8 мл
на 1 кг маси дитини внутрішньовенно (в/в) (не менше 3-5 разів);
2) в/в введення гіперімунного імуноглобуліну людини 20 АО/кг маси, 5-6 прийомів.
Синьогнійна паличка чутлива до фторхінолонів, аміноглікозидів, цефалоспоринів
3-4-го покоління.
Легіонела має чутливість до макролідів, фторхінолонів.
Хламідії та мікоплазми чутливі до макролідів і тетрациклінів, фторхінолонів.
Принципи антибіотикотерапії
У хворих із тяжкою пневмонією можливе проведення комбінованої антибіотикотерапії, тобто одночасне застосування двох антибактеріальних препаратів, що дає кращі
результати, ніж монотерапія. Необхідно враховувати сумісність антибактеріальних
препаратів при їх комбінованому використанні.
Прийнято вважати, що парентеральне лікування необхідно продовжувати принаймні протягом 2-3 днів після досягнення ефекту, далі слід переходити на пероральне
введення препарату (східчаста терапія). У разі неускладненої пневмонії можна застосовувати оральні засоби з перших днів хвороби.
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