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САЖЕТАК 
 

Веома често у пракси се сусрећемо са 
лековима чији ефекти се клинички испоља-

вају по принципу "све или ништа", тј. ефекат 

се или појави, или не појави на одређену дозу 

лека. Уколико желимо да одредимо дозу так-
вог лека на коју ће сигурно одговорити 50% 

испитиваних пацијената (ефективна доза 50, 

или скраћено ЕD50), морамо употребити про-
бит анализу. Суштина пробит анализе је фор-

мирање линеарне регресије између логарит-

мованих доза лека и пробита, тј. броја стан-
дардних девијација колико одступају 

одговори на одређене дозе од најзаступљени-

јег одговора (подразумевајући нормалну ди-

стрибуцију заступљености одговора на одре-
ђене дозе лека). ЕD50 се затим израчунава из 

једначине ове линеарне регресије као доза за 

коју је вредност пробита једнака броју пет. 
 

Кључне речи: пробит анализа, ефективна 

доза 50, одговор "све или ништа". 
 

 

 

 

ABSTRACT 
 

There is a number of drugs which produce 
responses that are clinically visible according to 

the principle "all-or-nothing", i.e. the effect on 

certain dose either happens, or not. In order to 

calculate the dose of such drug that would cause 
response in 50% of exposed patients (effective 

dose 50 or abbreviated ED50), probit analysis is 

necessary. The essence of this application of 
probit analysis is formation of linear regresssion 

between logarythm of the drug doses and probits, 

i.e. numbers of standard deviations that respon-
ses to corresponding doses deviate from the most 

frequent response (assuming normal distribution 

of responses to certain doses of the drug). ED50 is 

further calculated from equation of this linear 
regression as the dose corresponding to probit 

value five. 
 

Key words: probit analysis, effective dose 
50, response "all-or-nothing".  
 

 

 

 

 

 


