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Сажетак
Циљ ове студије је преглед истраживања која се односе на хемијски 

састав и биолошка својства прополиса топола типа, који потиче из раз-
личитих региона Србије. Фенолни профил српског прополиса је испи-
тиван високоефикасном танкослојном хроматографијом (HPTLC) да би 
се уочиле сличности, односно разлике између узорака различитог бо-
таничког и географског порекла. На основу добијених резултата српски 
прополис је класификован према ботаничком пореклу на два типа. При-
меном високоефикасне течне хроматографије у комбинацији са линеар-
ним трапом и орбитрапом MS/MS високе резолуције одређен је садржај 
флавоноида карактеристичних за прополис топола типа. Такође, разли-
чите класе фенолних једињења су идентификоване у српском прополису 
као и фенолни маркери карактеристични за оба типа прополиса. Исто 
тако, на основу испитивања апсорпционих UV/VIS спектара српског 
прополиса уочено је присуство два типа прополиса. Етанолни екстракти 
српског прополиса класификовани на основу HPTLC су даље испитивани 
у циљу одређивања укупног садржаја фенола, укупних флавоноида и ре-
лативног антиоксидативног капацитета. Садржај есенцијалних и токсич-
них елемената је одређен применом индуковано спрегнуте плазме са 
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Прополис – општи појмови
Последњих година расте број научних 

студија које се односе на испитивање фе-
нолног профила и фармаколошких својс-
тава прополиса, заједно са повећаном 
применом прополиса у фармацеутској, 
прехрамбеној и козметичкој индустрији. 
Прополис се примењује као адитив у пре-
храмбеној индустрији и индустрији сточне 
хране. Први аспект примене се односи на 
примену прополиса као конзерванса у пре-
храмбеним производима као што су соко-
ви, производи од воћа, поврћа, меса, јаја и 
млечни производи, а други аспект примене 
се односи на побољшање квалитета живота 
домаћих животиња и у том смислу пропо-
лис је показао позитиван утицај на раст и 
репродукцију животиња. У последње време 
прополис се користи и као активни састојак 
биофолија за паковање намирница. Са дру-
ге стране, горенаведене примене прополиса 
нису широко распрострањене, јер због про-
менљивог хемијског састава прополиса не 
постоји могућност стандардизације [1, 2]. 

Слика 1. Узорци прополиса топола типа

Реч прополис потиче од грчких речи pro, 
што значи пре, испред и polis, што значи 
град, заједница. Улаз у пчелињу кошницу 
је облепљен прополисом, што указује на 
етимолошко порекло речи прополис – „ис-
пред града”. Улога прополиса у пчелињем 
друштву је вишеструка, пчеле га користе 
као градивни материјал за затварање пуко-
тина на кошници, као заштиту од змија, па-
цова и других штеточина, а унутрашњи зи-
дови су облепљени прополисом што чини 
кошницу једном од најстерилнијих средина 
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antioxidant activity, 
antimicrobial activity

оптичком емисионом спектроскопијом. Диск-дифузиона метода указује 
на разлике у активности српског прополиса према грам-позитивним и 
грам-негативним бактеријама.

Abstract
The aim of this paper was to review studies related to chemical and bi-

ological characterization of Serbian poplar type of propolis. Phenolic pro-
file of Serbian propolis was determined using High Performance Thin-Layer 
Chromatography (HPTLC) technique in order to determine similarities and 
dissimilarities between samples according to their geographical and botani-
cal origin. Based on the obtained results, samples of Serbian propolis could 
be separated in two types, according to their botanical origin. Powerful ultra 
high-performance liquid chromatography coupled with mass spectrometry 
Orbitrap MS/MS technique was applied for determination of phenolic pro-
file of Serbian propolis, and quantification of characteristic phenol marker 
compounds in Serbian propolis. UV/VIS spectra also confirmed existence of 
two types of Serbian propolis. Serbian propolis samples classified by HPTLC 
fingerprint were investigated to determine the total phenol content, content 
of flavonoids and antioxidative capacity of extracts. Content of essential and 
toxic metals and metalloids was determined by Inductively Coupled Plasma 
Optical Emission Spectrometry. Disc diffusion method showed different an-
timicrobial activity of Serbian propolis against Gram-positive and Gram-neg-
ative bacteria. 
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у природи [1]. На слици 1 приказани су 
узорци прополиса топола типа.

Прополис (пчелињи лепак) лепљива је 
природна супстанца која се добија тако 
што пчеле радилице (Apis mellifera L.) при-
купљају смоле и биљне ексудате са пупоља-
ка, лишћа, стабала дрвећа и мешају их са 
воском и β-глукозидазама. Боја прополиса 
варира од жуте до тамносмеђе, црвене или 
зелене, што умногоме зависи од ботанич-
ког и географског порекла, као и сезоне 
прикупљања смола [2–4].

Одређивање ботаничког извора пропо-
лиса од давнина је представљало изазов за 
велики број научника широм света. Истра-
живање Еве Крејн (Evа Crane) заснивало 
се на праћењу и посматрању пчела. Међу-
тим, недостатак њеног истраживања је 
што пчеле прикупљају прополис високо на 
крошњама дрвећа, те не постоји могућност 
праћења. Тек крајем двадесетог века, руски 
ботаничар Поправко је први поредио фе-
нолни састав прополиса са фенолним сас-
тавом смоле тополе и брезе и на основу хе-
мијске анализе дошао до закључка да руски 
прополис потиче од наведених биљних 
врста. Последњих година, многе студије су 
потврдиле резултате до којих су дошли Ева 
Крејн и Поправко, а то је да европски про-
полис углавном потиче од биљних врста као 
што су различите врсте тополе Populus spp. 
(Populus nigra L., Populus tremula L., Populus 
itallica L.), бреза (Betula pendula L.) [4, 5]. 

Прополис има комплексан хемијски 
састав и садржи преко 420 различитих 

једињења [1]. Углавном је изграђен од биљ-
не смоле (50%), воска (30%), есенцијалних 
уља (10%), полена (5%) и осталих органских 
супстанци (5%). У прополису се могу иден-
тификовати и минорне количине витамина 
B1, B2, B6, C и E, амино киселина, шећера и 
других супстанци. Поред наведеног, пропо-
лис садржи и значајне количине метала, као 
што су Mg, Ca, K, Na, Cu, Zn, Mn и Fe [1, 2]. 

У недостатку биљне смоле, пчеле при-
купљају битумен и уља антропогеног поре-
кла, што је веома значајно са аспекта мони-
торинга загађења животне средине. Према 
ботаничком и географском пореклу узорци 
прополиса се могу поделити у седам група, 
приказаних у табели 1 [5].

Прополис који потиче из умерено кон-
тиненталне зоне (Европа, Северна Амери-
ка, Азија и Нови Зеланд) познат је као про-
полис топола типа. Главни ботанички из-
вори овог типа прополиса су различите вр-
сте тополе, Populus spp. (P. nigra, P. tremula, 
P. itallica). Прополис топола типа садржи 
углавном фенолне киселине, њихове естре 
и флавоноиде.

Феноли карактеристични за овај тип 
прополиса су p-кумаринска киселина, ка-
феинска киселина, фенилетил-естар ка-
феинске киселине (Caffeic Acid Phenethyl 
Ester, CAPE), пиноцембрин, пинобанксин, 
галангин, хрисин и кверцетин. Поред ових 
компонената, прополис топола типа садр-
жи и мале количине гликозида, фенил-гли-
церола, терпена и других једињења [5]. 

Табела 1. Подела прополиса према географском и ботаничком пореклу [5].

Тип прополиса Географско порекло Биљни извор Главне компоненте

Топола Европа, Северна Америка, 
Нови Зеланд, Азија

Popular sp. (Poplar nigra, 
Poplar alba L.)

Флавоноиди, фенолне киселине и 
њихови естри

Зелени бразилски Бразил Baccharis spp. Baccharis 
dracunculifolia L.

Прениловани деривати кумаринске 
киселине, дитерпенске киселине

Црвени бразилски Куба, Бразил, Мексико Dalbergia spp. Изофлавоноиди

Бреза Русија Betula verrucosa Флавони и флавоноли

Медитерански Сицилија, Грчка, Крит, 
Малта Cupressaceae L. Дитерпени

Clusia Куба, Венецуела Clusia spp. Полипрениловани бензофенони

Пацифички Пацифички регион (Тајван, 
Индонезија) Macaranga tanarius L. C-прениловани флаванони
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Постоји велики број аналитичких техни-
ка које се користе за испитивање хемијског 
састава прополиса. У случају српског про-
полиса коришћено је неколико техника за 
испитивање његовог састава, а то су: тан-
кослојна хроматографија, орбитрап масена 
спектрометрија високе резолуције, UV/VIS 
спектрофотометрија и индуковано купло-
вана плазма са оптичком емисионом спек-
троскопијом [6–8].

Хемијски састав прополиса

Испитивање фенолног састава 
српског прополиса високоефикасном 
танкослојном хроматографијом

Високоефикасна танкослојна хромато-
графија је примењена у циљу испитивања 
фенолног профила екстраката српског про-
полиса. На основу визуелног посматрања 
добијених хроматограма могу се разлико-
вати два типа српског прополиса (слика 2). 
Узорци који садрже оранж, жуте и зелене 
зоне су класификовани као узорци пропо-
лиса оранж типа, док су узорци који садр-
же плаве и зелене зоне класификовани као 
узорци плавог типа прополиса. Оранж тип 
прополиса је доминантнији од плавог, што 
је могуће објаснити већом распрострање-
ношћу главног ботаничког извора оранж 
типа прополиса [9].

Слика 2. Плави и оранж тип српског прополиса

Медоносне пчеле највероватније при-
купљају смолу са пупољака тополе као 
доминантног биљног извора и произво-
де оранж тип прополиса, док плави тип 
српског прополиса углавном потиче од  
P. tremula хибрида и других биљних изво-
ра, као што су четинари, воће, бреза, врба, 
јасен. Поређењем положаја зона које одго-
варају стандардним фенолним једињима 
и зонама из узорака могу се идентифико-
вати једињења карактеристична за про-
полис [8]. У складу са тим, уочено је да 
узорци који су класификовани као оранж 
тип садрже и кафеинску киселину и пи-
нобанксин у већој количини у односу на 
узорке који припадају плавом типу про-
полиса. Једињења која карактеришу плави 
тип српског прополиса су галангин, пино-
цембрин и фенолне киселине [8]. 

Спектрофотометријско  
испитивање фенолног састава 
српског прополиса
На основу посматрања UV/VIS спектара 

испитиваних узорака оранж и плавог типа 
српског прополиса, могу се уочити разлике. 
Узорци класификовани као оранж тип про-
полиса имају апсорпционе максимуме на  
λ = 270 nm, 290 nm и 320 nm, док узорци 
који припадају плавом типу прополиса нa 
λ = 290 nm и 316 nm. Према литератури, 
већина фенолних једињења има апсорп-
ционе максимуме на таласним дужинама 
од 288 nm, 290 nm и 320 nm. На основу по-
ређења апсорпционих максимума флаво-
ноида карактеристичних за прополис то-
пола типа, апсорпциони максимуми оранж 
прополиса би могли потицати од хрисина 
(270 nm), кверцетина (290 nm), апигенина 
(268 nm), каемпферола (268 nm), као и ка-
феинске киселине (274 nm). Галангин има 
апсорпционе максимуме на λ = 294 nm 
и 318 nm и представља карактеристичан 
флавоноид за плави тип прополиса пре-
ма HPTLC студијама. Даље, кафеинска 
киселина има максимуме апсорпције на  
λ = 396 nm и 332 nm [8].
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Одређивање фенолног профила 
српског прополиса применом 
орбитрап масене спектрометрије
Седамдесет пет фенолних једињења је 

идентификовано у екстрактима српског про-
полиса. Идентификоване класе фенола су 
фенолне киселине, флаван-3-оли и четири 
класе флавоноида: флаваноли, флаваноноли, 

флаванони и фла-
вони, као и њихови 
деривати [10]. На 
слици 4 су прика-
зани хроматогра-
ми плавог и оранж 
типа прополиса.

Једињења ка-
рак те ристична за 
оба типа пропо-
лиса су гална ки-
селина, кафеинска 
киселина, пино-

банксин, пино-
банксин-3-О-пен-

таноат, пинобанксин-3-О-ацетат, пино-
банксин-3-О-хексаноат, хрисин, CAPE и 
пиноцембрин. Највише фенолних једињења 
је квантификовано у узорцима који припа-
дају оранж типу прополиса. Најзаступље-
није компоненте у оранж типу прополиса 
су пиноцембрин, галангин и хрисин. Према 
Банковој, пиноцембрин, галангин и хрисин 

Слика 3. UV/vis спектри оранж и плавог типа српског прополиса 

Слика 4. Укупни јонски хроматограм (TICs) узорака српског прополиса, добијеног LTQ-Orbitrap XL инструмен-
том у негативном јонском моду: (А, Б) плави тип прополиса, (Ц, Д) оранж тип прополиса.
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су најзаступљенија фенолна једињења у ев-
ропском прополису, што је у сагласности 
са добијеним резултатима за српски пропо-
лис. Према неким ауторима, пчеле прили-
ком прикупљања прополиса мешају ензим 
β-глукозидазу (који улази у састав пчелиње 
пљувачке) са пчелињим воском и на тај на-
чин разлажу гликозиде на шећерну јединицу 
и фенол. Из тог разлога се дуго сматрало да 
прополис не садржи гликозиде. Упркос томе, 
високософистициране аналитичке методе 
су потврдиле присуство гликозида у про-
полису. Према досадашњим студијама гли-
козиди су идентификовани у прополису из 
Португалије, Крита, Азије, Северне Америке 
и Европе. Четири гликозида су идентифико-
вана у српском прополису: рутин, каемп-
ферол-p-кумароил-рамнозид, апигетрин и 
изорамнетин-3-O-рутинозид [8,10].

Параметри контроле  
квалитета прополиса
Садржај укупних фенола и флавоноида 

прополиса представља параметар квалитета 
који умногоме зависи од ботаничког и гео-
графског порекла. У зависности од фитогео-
графског порекла, прополис садржи разли-
чите количине фенола и флавоноида. Уку-
пан садржај фенола и флавоноида указује 
на разлике у квалитету оранж и плавог типа 
српског прополиса. Узорци који припадају 
оранж типу прополиса (224,96 ± 0,18 mg 
GAE/g прополиса) имају већи садржај фено-
ла у односу на узорке који припадају плавом 
типу прополиса (195,60 ± 0,24 mg GAE/g), 
што су потврдиле и друге аналитичке тех-
нике: HPTLC, UV/VIS спектрофотометрија, 
UPLC-LTQ-Orbitrap MS/MS [8, 11].

Слично као и код садржаја фенола, узор-
ци који припадају плавом типу прополи-
са садрже мање флавоноида (100,74 ± 0,03 
mg QAE/g прополиса) у односу на узорке 
класификоване као оранж тип (122,41 ± 
0,03 mg QAE/g прополиса). Садржај воска 
код узорака који припадају плавом типу је 
већи, што се може довести у везу са мањим 
садржајем фенолних једињења. Даље, 
оранж тип прополиса има изражено већи 

антиоксидативни капацитет, што се може 
и очекивати због веће количине фенола. 
Оранж тип прополиса има антиоксида-
тивну активност између 21,15% и 87,69%, а 
плави тип има вредности између 24,21% и 
60,20%. Према доступним подацима квер-
цетин, кемпферол, галангин, кафеинска 
киселина и фенилетил естар кафеинске ки-
селине, цинамил кафеат показују значајан 
допринос антиоксидативној активности. 
Слични резултати су добијени у случају 
оранж типа немачког прополиса у одно-
су на плави тип. Такође, аутори су нашли 
везу између садржаја фенола и флавоноида 
са једне стране и антиоксидативне актив-
ности са друге стране [8].

Садржај метала  
у српском прополису
На основу количине есенцијалних и 

токсичних метала, српски прополис се 
може поделити у три групе. Метали попут 
Al, Ca, Fe, K, Mg, Zn и металоид Si присут-
ни су у концентрацији већој од 150 mg/kg. 
Садржај елемената B, Ba, Cu, Na, Pb, Sr ва-
рира у распону од 2,07 до 41,38 mg/kg. Еле-
менти попут Cd, Cr, Co, Mo, Ni, V и метало-
ид As присутни су у јако малој концентра-
цији или у траговима. Жива није детекто-
вана у испитиваним узорцима [8]. Сличне 
резултате добили су аутори који су испи-
тивали садржај метала у кинеском пропо-
лису [12]. Бразилски и шпански прополис 
садржи веће количине Al, Ca, K, Mg, Zn, 
Na и металоид Si. Токсични метали Cu, Cd, 
Cr и Pb су присутни у ниској концентра-
цији. Садржај токсичних метала је важан 
параметар са становишта мониторинга за-
гађења животне средине. Према стандар-
дима о храни, садржај Pb не би требало да 
прелази 1 mg/kg, док према организацији 
Codex Alimentarius Food та граница износи  
2 mg/kg. Са друге стране, Светска здравстве-
на организацијa (World Health Organisation 
– WHO) прописује максималну дозвољену 
концентрацију Pb до 10 mg/kg у узорци-
ма сировог прополиса. Средња вредност 
садржаја Pb у српском прополису износи  
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7,84 mg/kg, те се према критеријумима Свет-
ске здравствене организације српски про-
полис може сматрати безбедним [13, 14].

Антимикробна активност 
прополиса
Антимикробни потенцијал српског про-

полиса одређен је помоћу диск-дифузионе 
методе. Ова метода се углавном користи у 
почетном скрининг тесту антимикробне 
активности супстанце. Метода се изводи 
тако што се агар инокулише са бактеријс-
ком културом и излије у Петри-шоље. У 
овако припремљеном агару праве се буна-
рићи у које се наноси тест-супстанца. Суп-
станца дифундује у агар и испољава свој 
антимикробни карактер на бактерије око 
направљених бунарића. Зона инхибиције 
види се као посветљење на бактеријском 
тепиху око бунарића са супстанцом. На-
стала зона инхибиције се мери и на осно-
ву те вредности, исказане у mm, може се 
проценти како тест супстанца делује на 
бактерије. Уколико је пречник зоне инхи-
биције већи од 12 mm, бактеријски сој по-
казује значајну осетљивост на тестирану 
супстанцу, ако је пречник зоне инхибиције 
између 8 mm и 12 mm, сој је осетљив на 
супстанцу, а ако је пречник мањи од 8 mm, 
сој је резистентан [15–18]. 

Антибактеријско дејство прополиса 
испитивано је на шест грам-позитивних и 
седам грам-негативних бактеријских врста 
прополиса. Највећу осетљивост показале 
су бактерије B. subtilis, E. faecalis, S. Aureus, 
L. monocytogenes, A. hydrophila и S. flexneri. 
Највећи антимикробни ефекат испитива-
них узорака је уочен код сојева B. subtilis и 
L. monocytogenes, где се јављају зоне инхи-
биције од 12 mm.

L. monocytogenes је показала већу 
осетљивост у односу на друге испитиване 
бактерије према деловању оба типа пропо-
лиса. Зоне инхибиције се јављају при знат-
но нижим концентрацијама за оранж тип 
прополиса у односу на узорке који припа-
дају плавом типу прополиса. Најслабији 
ефекат на L. monocytogenessu показали су 
управо узорци који припадају плавом типу 

прополиса. E. faecalis је дао различите зоне 
инхибиције за анализиране екстракте про-
полиса. Наиме, екстракти прополиса који 
припадају плавом типу су се показали као 
најмање ефикасни на овај сој, при чему су 
дали малу зону инхибиције при највећој 
коришћеној концентрацији од 127 и  
132 mg/mL. Највећи антимикробни ефекат 
на грам-позитивне бактерије показали су 
узорци прополиса који су класификова-
ни као оранж тип, што се може објаснити 
већим садржајем фенолних једињења.

Слика 5. Диск-дифузиони биоесеј за узорке српског 
прополиса против бактерије A. hydrophila.

Од свих анализираних узорака диск-ди-
фузионом методом најјачи антимикробни 
ефекат на A. hydrophila и S. flexneri пока-
зали су узорци који припадају оранж типу 
прополиса. Према добијенима резултати-
ма, A. hydrophila и S. flexneri су најосетљи-
вији сојеви грам-негативних бактерија на 
деловање прополиса (слика 5). Зоне инхи-
биције код A. hydrophila износе 8 mm, с тим 
што се пречник зона инхибиције повећа-
ва повећањем концентрације прополиса, а 
највеће зоне имају пречник 12 mm. Што се 
S. flexneri тиче, најјачи ефекат су показали 
узорци који припадају оранж прополису, 
чија се активност уочава и на најнижим 
тестираним концентрацијама (зона инхи-
биције 8 mm). Остале грам-негативне бак-
терије коришћене у раду су показале далеко 
мању осетљивост и резистентне су на дело-
вање већине тестираних екстраката пропо-
лиса. Тестирани прополиси нису показали 
инхибиторни ефекат на раст E. coli [8, 18].

Закључак 
У оквиру овог рада испитивана су хе-

мијска, антиоксидативна и антимикроб-
на својства српског прополиса применом 
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различитих хроматографских и спектро-
скопских метода као и методе за одређи-
вање антимикробне активности. 

На основу резултата испитивања српс-
ког прополиса добијених HPTLC методом, 
могу се уочити два ботанички различита 
типа, оранж и плави тип прополиса. Узор-
ци који садрже оранж, жуте и зелене зоне 
класификовани су као узорци оранж типа, 
док су узорци који садрже плаве и зелене 
зоне класификовани као узорци плавог 
типа прополиса. Уочено је да узорци који 
су класификовани као оранж тип садрже 
кафеинску киселину, хрисин, кемпферол, 
кверцетин у већој количини у односу на 
узорке који припадају плавом типу пропо-
лиса. Једињења која према HPTLC профилу 
дају плаве зоне карактеристичне за плави 
тип српског прополиса су нарингенин, га-
лангин, пиноцембрин и фенолне киселине. 
Ови резултати су потврђени применом ул-
траефикасне течне хроматографије купло-
ване са линеарним јон трап-орбитрап хи-
бридним масеним анализатором. 

Иако се до скора сматрало да пчеле при-
ликом производње прополиса хидролизују 
гликозиде, у српском прополису су иденти-
фикована четири гликозида. Узорци класи-
фиковани као оранж тип прополиса садрже 
веће количине фенола који су квантифико-
вани. Поређењем садржаја укупних фено-
ла, флавоноида, као и анитиоксидативне 
активности горе наведена два типа пропо-
лиса установљено је да оранж тип пропо-
лиса има већи садржај фенолних једињења, 
флавоноида и антиоксидативну активност 
од плавог типа прополиса. 

Метали Al, Ca, Fe, K, Mg, Zn и метало-
ид Si присутни су у концентрацији већој 
од 150 mg/kg. Садржај елемената B, Ba, 
Cu, Na, Pb, Sr варира у распону од 2,07 до 
41,38 mg/kg, док су Cd, Cr, Co, Mo, Ni, V и 
металоид As присутни у јако малој кон-
центрацији или у траговима. Испитивање 
антимикробног дејства одабраних узорака 
српског прополиса је показало да су бак-
терије сојева B. subtilis, E. faecalis, S. Aureus, 
L. monocytogenes, A. hydrophila и S. Flexneri 

јако осетљиве на њих. На основу добијених 
резултата се може уочити већа осетљивост 
оранж типа прополиса у односу на плави 
тип. Такође, на основу добијених резултата 
може се предложити примена прополиса 
као природног антибиотика против горе-
наведених патогена хране. 

У оквиру овог рада је доказано да је ан-
тимикробни ефекат испитиваног српског 
прополиса израженији према Грам-пози-
тивним него према Грам-негативним бак-
теријама. 

На основу добијених резултата може се за-
кључити да српски прополис припада европ-
ском прополису. Такође, поменуте аналитич-
ке технике потврђују постојање два подтипа 
европског прополиса топола типа, што је у 
супротности са досадашњим мишљењем да 
нема значајне разлике између узорака пропо-
лиса из различитих делова Европе. 

Summary
In this paper, we investigated chemical 

composition, antioxdative, and antimicrobial 
activities of Serbian propolis using different 
chromatographic and spectroscopic methods 
as well as antimicrobial techniques. 

Based on the obtained HPTLC chromato-
grams, there are two botanically different types 
of propolis, known as orange and blue. Sam-
ples classified as orange type of propolis pre-
dominantly contain yellow and green bands, 
while samples classified as blue type of prop-
olis predominantly contain blue and green 
bands. Orange type of propolis contains caffeic 
acid, kaempferol, quercetin in higher amount 
than in blue type of propolis. Also, phenolic 
compounds of which originate blue bands on 
the HPTLC chromatograms were identified as 
naringenin, galangin, pinocembrin and phe-
nolic acids. These results were confirmed with 
ultra-high performance liquid chromatogra-
phy coupled with a linear ion trap-Orbitrap 
hybrid mass analyzer. 

Although many studies suggested that 
honeybees during production of propolis hy-
drolyze glycosides, in Serbian propolis four 
glycosides were identified. Propolis samples 
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classified as an orange type of propolis contain 
higher amounts of ten phenols. Further, qual-
ity control parameters such as total phenols, 
total flavonoids content, as well as antioxida-
tive activity were higher in orange than in blue 
type of propolis. 

Metal such as Al, Ca, Fe, K, Mg, Zn and met-
alloid Si, are present in concentration higher 
than 150 mg/kg. Content of B, Ba, Cu, Na, Pb, 
Sr vary in the range of 2.07 up to 41.38 mg/kg, 
while Cd, Cr, Co, Mo, Ni, V and As were found 
in trace. 

Antimicrobial activity of Serbian propolis 
samples showed significant activity against of 

B. subtilis, E. faecalis, S. aureus, L. monocy-
togenes, A. hydrophila and S. flexneri. Based on 
the obtained results, orange type of propolis 
was more active than blue type.

In this paper, we confirmed that Serbian 
propolis showed stronger antimicrobial activi-
ty against Gram-positive bacteria.

In this study was proved that antimicrobial 
activity of Serbian propolis was more efficient 
against Gram-positive bacteria compered to 
Gram-negative ones. As a conclusion, the 
above-mentioned analytical techniques con-
firmed the presence of two subtypes of the Eu-
ropean poplar propolis.

Литература
1.  Ristivojević, P., Trifković, J., Andrić, 

F., Milojković-Opsenica, D. (2016). 
Poplar-type Propolis: Chemical 
Composition, Botanical Origin and 
Biological Activity. Natural Product 
Communications, 10(11), 1869-1876.

2.  Marcucci, M. C. (1995). Propolis: 
chemical composition, biological 
properties and therapeutic activity. 
Apidologie (26), 83-99.

3.  Bogdanov, S., Bankova, V. (2012). 
The Propolis Book. Bee hexagon.

4.  Crane, E. (1999). The world history of 
beekeeping and honey hunting. Lon-
don: Gerald Duckworth Co Ltd.

5.  Salatino, A., Fernandes-Silva, C. C., 
Righi, A. A., Salatino, M. L. F. (2011). 
Propolis research and the chemistry 
of plant products. Natural Product 
Reports, 28(5), 925-936.

6.  Tran, V. H., Duke, R. K., Abu-Mellal, 
A., Duke, C. C. (2012). Propolis with 
high flavonoid content collected by 
honey bees from Acacia paradoxa. 
Phytochemistry, (81), 126-132.

7.  de Rijke, E., Out, P., Niessen, W. M., 
Ariese, F., Gooijer, C., Brinkman 
U. A. (2006). Analytical separation 
and detection methods for flavo-
noids. Journal of Chromatography A, 
1112(1-2), 31-63.

8.  Ристивојевић, П., (2014). Одређи-
вање хемијског састава, антио-
ксидативних и антимикробних 
својстава прополиса топола типа 
из различитих региона Србије. 

Докторска дисертација. Београд: 
Универзитет у Београду, Хе-
мијски факултет.

9.     Ristivojević, P., Andrić, F. Lj., 
Trifković, J. Đ., Vovk, I., Stanisav-
ljević, Lj. Ž., Tešić, Ž. Lj., Milojk-
ović-Opsenica, D. M. (2014). Pat-
tern recognition methods and mul-
tivariate image analysis in HPTLC 
fingerprinting of propolis extracts. 
Journal of Chemometrics, 28(4), 
301-310.

10.  Ristivojević, P., Trifković, J., Gašić, 
U., Andrić, F., Nedić, N., Tešić, Ž., 
Milojković-Opsenica, D. (2014). 
Ultra-high performance liquid 
chromatography-mass spectrome-
try (UHPLC – LTQ OrbiTrap MS/
MS) study of phenolic profile of 
Serbian poplar type propolis. Phy-
tochemical analysis, 26(2), 127-136.

11.  Kumazawa, S., Hamasaka, T., Na-
kayama, T. (2004). Antioxidant 
activity of propolis of various ge-
ographic origins. Food Chemistry, 
84(3), 329-339. 

12.  Gong, S., Gong, S., Luo, L., Gong, 
W., Gao, Y., Xie, M. (2012). Mul-
tivariate analyses of element con-
centrations revealed the groupings 
of propolis from different regions 
in China. Food Chemistry, 134(1), 
583-588.

13.  Finger, D., Filho, I. K., Torres, Y. 
R., Quináia, S. P. (2014). Propolis 
as an Indicator of Environmental 

Contamination by Metals. Bulletin 
of Environmental Contamination 
and Toxicology, 92(3), 259-264.

14.  Bonvehí, J. S., Bermejo, F. J. O. 
(2013). Element content of prop-
olis collected from different are-
as of South Spain. Environmental 
Monitoring and Assessment, 185(7), 
6035-6047.

15.  Katircioglu, H., Mercan, N. (2006). 
Antimicrobial activity and chemi-
cal compositions of Turkish prop-
olis from different region. African 
Journal of Biotechnology, 5(11), 
1151-1153.

16.  Pepeljnjak, S., Kosalec, I. (2004). 
Galangin expresses bactericidal ac-
tivity against multiple-resistant bac-
teria: MRSA, Enterococcus spp. and 
Pseudomonas aeruginosa. FEMS Mi-
crobiology Letters, (240), 111-116.

17.  Mercan, N., Kivrak, I., Duru, M. E., 
Katircioglu, H., Gulcan, S., Malci, 
S., Acar, G., Salih, B. (2006). Chem-
ical composition effects onto anti-
microbial and antioxidant activities 
of propolis collected from different 
regions of Turkey. Annals of Micro-
biology, 56(4), 373-378.

18.  Ristivojević, P., Dimkić, I., Trifković, 
J., Berić, T., Vovk, I., Stanković, S., 
Milojković-Opsenica, D. (2016). 
Antimicrobial activity of Serbian 
propolis evaluated by means of MIC, 
HPTLC, bioautography and chemo-
metrics. PLOS ONE, 11(6), 1-15.




