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САЖЕТАК 

 

У овом раду испитиван је основни хемијски састав лековитих, термоминералних 

вода, упоређивањем узорака прикупљених на 2 различита локалитета у Пролом бањи са 

флашираном Пролом водом, при чему су уочене разлике у садржају анјона, катјона као и 

pH вредности. 

Тестирана је и антимикробна активност узоркованих вода на 13 бактеријских, 

потенцијално патогених сојева и 1 соја квасца микродилуционом методом. За испитивање 

антимикробне активности прикупљених узорака коришћени су следећи сојеви бактерија: 

Грам позитивне бактерије (Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Bacillus 

cereus, Sarcina lutea), Грам негативне бактерије (Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa) 

и квасац (Candida albicans). 

Микродилуционом методом испитивана је минимална инхибиторна концентрација 

(МИК) која је потврђена једино код сојева бактерије Sarcina lutea изолат и Sarcina lutea 

ATCC 9341 у узорцима са Живородног извора (Пролом бања), док остали бактеријски 

сојеви нису показали осетљивост. На основу ових резултата, може се закључити да вода са 

овог извора нема значајну антимикробну активност.  

Ђавоља вода показује значајне вредности МИК и минималне бактерицидне 

концентрације (МБК), јер је доказана активност у односу на све бактеријске сојеве изузев 

два соја Bacillus cereus. 

 

Кључне речи: Пролом вода, хемијски састав, антимикробна активност. 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

This thesis analyzes the basic chemical composition of medicinal and thermal waters by 

comparing the samples collected in two different locations in Prolom Banja with bottled water 

“Prolom” whereby the differences in amount of anion, kation and Ph scale were noticed. The 

antimicrobial activity of sampled waters was also tested for 13 bacterial, potentially pathogenic 

strains and 1 yeast strain by using a (Broth) microdilution method. The following strains of 

bacteria were used for the analysis of antimicrobial activity on the collected samples: Gram 

positive bacteria (Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Bacillus cereus, Sarcina 

lutea), Gram negative bacteria (Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa) and yeast (Candida 

albicans). The minimum inhibitory concentration (MIC) was determined using the microdilution 

method, and confirmed only against the bacterial strains Sarcina lutea isolate and Sarcina lutea 

ATCC 9341 for the samples from Živorodni spring (Prolom Banja), while the rest of the bacteria 

strains did not show signs of sensitivity. Based on these results, it can be concluded that the 

water from this spring doesn’t have significant antimicrobial activity. Water from Đavolji spring 

showed significant MIC values aa well as minimum bactericidal concentrations (MBC), due to 

observed activity against all bacterial strains, with exception of the two Bacillus cereusstrains.  

 

Keywords: Prolom water, chemical composition, antimicrobial activity. 
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1. Увод 

 

Природне минералне воде су раствори формирани у специфичним геолошким 

условима и имају терапеутски потенцијал. Могу бити класификоване на основу хемијског 

састава, биолошке активности и температуре. Коришћење воде је од виталног значаја за 

човека, а први запис који сведочи о њеном коришћењу у лековите сврхе датира из 124. 

године пре Христа, када је Асклепије увео хидротерапију за своје пацијенте, као и 

конзумацију воде у лековите и превентивне сврхе. Коришћење купатила за лечење потиче 

из времена Јулија Цезара, када је настала подела различитих купатила на тематске бање са 

циљем лечења тачно одређених болести. Под римским утицајем, ова пракса проширена је 

по читавој Европи, али и Азији (Турска и Русија). Лудовик Ровзи је 1632. године саставио 

листу болести које се могу лечити минералним водама, а ту су спадале и гонореја као и 

разна нервна обољења. Од 17. века, формиране су прве бање на европском континенту, од 

који су међу првима биле Lucca и Montecatini, као и Vichy у Француској. Бање су насеља 

која поседују специфичности проистекле из локације уз термоминералне и минералне 

воде и настојања да се вредности извора искористе за потребе лечења и рекреације. Поред 

основне употребе, многе од бањских вода се спомињу као веома ефикасне у лечењу 

кожних болести, посебно за лечење инфламаторних обољења попут псоријазе, екцема и 

атопичног дерматитиса. Поред овога, минералне воде могу служити и у сврхе лечења 

неких инфективних болести коже, као што су акне и кожне микозе (Nunes and Tamura 

2012). 

Пролом бања спада у млађе бање у Србији, а афирмацију је стекла у последње три 

деценије. Као природно лечилиште проглашена је 1977. године, а до тада је у 

географском, хидролошком и балнеолошком смислу била велика непознаница. На месту 

данашње бање постојало је праисторијско насеље, које су касније настанили Римљани и 

Византијци, а извори лековите воде су се користили у Средњем веку. То су потврдила 

бројна археолшка истраживања. Међутим, након доласка Турака, лековити извори Пролом 

бање бивају потпуно запуштени. Стваран развој Пролом бање започиње у 20. веку, након 

завршетка Првог светског рата. Бања се налазила у приватном поседу породице Ћурчић. 

Према подацима пронађеним у штампи из 1940. године, бања је годишње имала око 2000 

гостију(https://www.superodmor.rs/putopisi/181/prolom-banja--jedan-od-najlepsih-

balneoloskih-centara-srbije). Минерална вода (Пролом вода) која се користи за лечење 

болести бубрега, реуматолошких болести и болести органа за варење у овој бањи, 

спомиње се и у контексту лечења разних дерматолошких обољења. У непосредној 

близини Пролом бање, Ђавољој вароши, извире тзв. Ђавољи извор за који се такође 
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(усмено) тврди да је лек за разне кожне болести. У том смислу, циљ овог мастер рада је 

био да се испита основни минерални састав и антимикробни потенцијал двеју вода 

пореклом из извора са подручја Пролом бање и процени њихов значај у смислу лечења 

кожних инфективних обољења. 
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1.1. Географски положај и геоморфолошке вредности 

 

Пролом бања се налази на југу Србије, у Топличком крају Косаници у општини 

Куршумлија, удаљена 22 km од Куршумлије. Географски положај је одређен 

координатама 43° 02' 40'' северне географске ширине и 21°24' 20'' источне географске 

дужине. Бања се налази на надморској висини између 551 и 669 метара, док је бањски 

центар код главног извора лековите воде на 598 метара надморске висине. Лежи у јужном 

подножју планине Соколовице, у долини Проломске реке у малој Проломбањској 

котлини, коју уоквирују осим планине Соколовице (1050 m) на северу, Арбанашка 

планина (1009 m) и Радан (Самар 1008 m, Вијагор 1128 m и Соколовац 1260 m) на истоку, 

Проломска планина (1104 m) и Мејанска планина (962 m) на југу, док је ка западу, 

долином Проломске реке, отворна према долини Косанице.  

Терен уже околине Пролом бање састављен је од старих кристаластих шкриљаца 

представљених углавном гнајсевима и микашистима, који су саставни део родопске масе. 

Основни кристални терен просечен је бројним тектонским пукотинама крајем миоцена. 

Онда је дошло до спуштања терена дуж раседних линија упоредничког правца и настала је 

проломбањска котлина. Десне притоке Проломске реке, и саме су усецале своје нешто 

плиће долине у некадашњем котлинском дну. Главни расед је нешто северније од долине 

Проломске реке, пружа се на правцу запад-северозапад исток-југоисток и представља 

главну термалну линију бањских извора. Резултат вулканске активности су све околне 

планине и бројна купаста узвишења (https://studenti.rs/skripte/geografija/prolom-banja/). 

 

1.1.1. Климатске карактеристике 

Поднебље Пролом бање је умерено-континентално са одликама субалпског. Од 

локалних фактора на климу бање највише утичу: надморска висина (шумковите планине 

просечне висине од око 1000 m), висина и правац пружања планина и долина, различите 

врсте подлога и топлота из Земљине унутрашњости. Лета су умерено топла са мање 

падавина и свежим ноћима, док су зиме дуге и хладне са доста снега. Просечно у бањи 

буде током године око 80 сунчаних дана, средња годишња температура износи 10,2°С а 

средња вредност влажности ваздуха је 77%. Овакве климатске одлике дају бањи епитет 

ваздушног лечилишта (https://www.superodmor.rs/putopisi/181/prolom-banja--jedan-od-

najlepsih-balneoloskih-centara-srbije). 
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Због надморске висине која се налази између 550 и 668 m, ваздушни притисак је 

нижи, ваздух је разређен, па је изражено дејство ултраљубичастих зрака на организам 

човека, тј. појачана пигментација. Услед сниженог ваздушног притиска, мања је количина 

кисеоника у јединици запремине ваздуха, што подстиче рад органа за дисање. У 

медицинском погледу, клима и поднебље су благо подражајни. Делују стимулативно 

пошто јачају отпорност људског организма. Поднебље Пролом бање може се користити 

код лечења плућне туберкулозе, хроничних болести дисајних путева, за астматичаре, 

жучног камена, камена у бубрегу, стенокардије и др. 

 

1.1.2. Лековита вода Пролом бање 

 

Термалне воде Пролом бање јављају се на местима укрштања главног раседа чији 

је правац пружања запад-северозапад и исток-југоисток са два споредна попречна раседа 

међусобно удаљена око 950 m. Термална вода се појављује из једне веће пукотинске зоне 

у андезитима којa су крупнијим раседима издељенa у блокове. Вода од падавина продире 

системима пукотина до великих дубина, успут се загрева и минерализује, потом из својих 

лежишта у андезитима креће се узлазно до места појављивања на топографској површини. 

Најиздашнији извор на овом простору је Главна вода у горњем делу Великог 

Пупавца, чија се вода користи за водоснабдевање великог броја мештана, а део слободно 

тече у Пупавачку реку. Од познатијих извора издвајају се Селевића извор, извориште 

Жуте баре и један извор у сливу Жутог потока. 

Селевића извор се налази у селу Пролом и од њега потиче слаб поток. Према 

анализи „Института за физикалну медицину и рехабилитацију“ из Београда, ова вода је 

хладна, високоминерализована, сулфатно-хидрокарбонатна калцијум-натријумског типа, 

силицијска, са повећаним садржајем алуминијума, угљене киселине. Мештани га сматрају 

лековитим, пију га и користе за мешање погаче. 

По анализи Геоинститута из Београда, извор Жута бара је минералан 

(минерализација 2100 mg/l), сулфатно-калцијумског типа, а температура му је 14 °С. У 

његовој близини је један извор сулфатно-натријумског типа у изворишту Жутог потока, 

знатно хладнији (8 °С) и кисео. 

Вода Пролом бање је индиферентна сумпоровита хипотерма и сврстава се у остале 

вулканске воде са садржајем олова, сребра и ванадијума, малом количином литијума и 

стронцијума и незнатним садржајем рубидијума. Анализе су показале да су воде са свих 

извора и бушотина Пролом бање сличног хемијског састава, да су слабо минерализоване, 
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по јонском саставу хидрокарбонатно натријумске и азотно киселинске, без угљен 

диоксида и алкалне реакције. Након флаширања „Пролом воде“и њеног складиштења, 

врши се њена микробиолошка анализа у сопственој лабораторији фабрике, и тек након 

њене потврде о исправности она се испоручује потрошачима. Екстерна контрола 

квалитета „Пролом воде“ врши се у овлашћеним институтима и то „Институт за заштиту 

здравља“ из Ниша и „Институт за заштиту здравља Србије-Др. Милан Јовановић-Батут“ 

из Београда. 

У бањи постоје два разбијена изворишта природних термалних вода и пет 

бушотина у њиховoј близини (https://tokursumlija.rs/prolom-banja/) а то су:  

 источно или главно извориште у долини Равићког (Бањског) потока,  

 западно извориште или Пупавци у долини Дубоког потока. 

 

Источно или главно извориште налази се у самом центру бањског насеља. Чине га 

четири природна извора, седам слабих извора и четири бушотине. 

Главни извор или извор број 1 дуго је предствљао природан басен, вир чији је пречник 

био око 100 сm, а дубина око 60 cm. Овде су жене из околине прале веш и примећивале да 

им огреботине брзо зарастају. Затим је постављен примитиван камен, преко којег је 

првобитно остављена коруба за точење воде, па уместо ње метална цев. Касније је овај 

вир коришћен за купање, мада се рано ујутру на њему захватала вода за лечење болести 

желуца, црева, жучи, бубрега и бешике. Овај извор је каптиран 1962. године, а 1963. 

године испод каптаже терен је удубљен, направљена су два степеника до дубине од 3 

метра, и ту је постављена чесма са две самоизливне славине: на једној славини вода се 

точила у флашама и чашама ради лечења пијењем. Између резервоара и купатила 

постављена је помоћна чесма са које се точила лековита вода за продају, а гости су воду из 

бање носили својим домовима и користили је за лечење. У току 1976. године терен око 

чесме је преуређен и проширен и добијена је и трећа славина. Поставља се табла са 

натписом „извор лековите воде“. Екипа из „Института за физикалну медицину и 

рехабилитацију Србије“ из Београда, приликом узимања узорака за анализу 1988. године, 

измерила је на славини чесме температуру од 28,2°С, при температури ваздуха од 14°С, а 

вода је била бистра, без боје и мириса. 

 Други термални извор или извор број 2 налази се на десетак метара од претходног. 

Његова издашност била је 0,17 l/s при температури воде од 27,2°С. Дo 1962. године био је 

природан басен испуњен водом у којем су се посетиоци купањем лечили од реуме и 

кожних болести. Из њега се вода одводила у Ћурћичко купатило, а касније у друштвено 
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купатило, јер је после каптирања 1962. године вода из овог извора спроведена цевима у 

поменути резервоар. Извор је пресхнуо после израде бушотина 1981-1982. године. 

 „Извор за очи“или извор број 3 налазио се око четрдесетак метара од главног 

извора. То је био извор са температуром воде сличном претходним изворима, али знатно 

мање издашности - око 1 l/min. Каптиран је 1962. године. Његова вода коришћена је за 

испирање очију. Када је урађена прва бушотина у бањи 1981. године извор је пресахнуо, а 

чесма је касније порушена. 

Извор број 4 налази се на око 310 m од главног извора. Има температуру од 19,2°С, 

и издашност од 0,17 l/s. Снижена температура воде је последица мешања термалне са 

изданском водом у близини топографске површине. 

До 1982. године, Пролом бања је располагала са 0,34 l/s термалне воде, односно са 

30 000 литара дневно. С обзиром да се део те количине користио за потребе хотела и 

ресторана, укупна количина воде за продају, пиће на чесми и разне лечилишне поступке 

била је знатно мања. То је био ограничавајући фактор за даљи развој бање па су у току 

1981-1982. године извршени хидролошки радови у циљу добијања веће количине топлије 

воде. У том периоду су урађене три истражне бушотине (Б-1, Б-2, Б-3), а касније још једна 

(Б-4). 

Бушотина Б-1 урађена је на око 40 m источно од главногизвора и дала је 

самоизливом 0,5 l/s воде са температуром 30,2°С. Истицање воде на овој бушотини осетно 

се одразило на смањење издашности два главна природна извора па је бушење 

обустављено на дубини од 21,5 m, а бушотина је затворена. 

Бушотина Б-2 изведена је на око 100 m северно од главног извора. Дала је 2,5 l/s 

воде, температуре од 31,5˚С. Температура воде је увек 30°С, а издашност 0,16 l/s. Вода је 

бистра са мирисом водоник-сулфида. 

Бушотина Б-3 налази се на око 100 m југоисточно од главног извора, на платоу 

испред хотела Радан. Са дубине од 160 m самоизливом истиче око 3 l/s воде са 

температуром од 28°С. 

Бушотина Б-4 налази се у близини бушотине Б-2 и с њом је повезана на принципу 

закона о спојеним судовима. Рађена је у току 1992. и 1993. године, тако што је прво 

продубљена до дубине од 350 m, а затим 500 m, а дала је самоизливом воду температуре 

33,8°С и издашности 2,47 l/s. Сада оптимално даје 1,5 l/s термалне воде, мада се 

црпљењем извесно време могу добити веће количине воде после чега издашност брзо 

опада. 

Бушотина Б-5 се налази у непосредној близини извора „Слана бара“. Урађена је 

1986. године до дубине од 200 m на којој је самоизливом добијена вода температуре 30°С 
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до 31°С и издашности 10 l/s. При преношењу од бушотине до резервоара вода се охлади за 

0,5°С. Два месеца после отварања бушотине Б-5, температура воде се стабилизовала на 

30°С, а издашност на 6,75 l/s. 

 

Западно извориште или Пупавци налази се у долини Дубоког потока на око 300 

m узводно од његовог ушћа у Проломску реку, у атару села Великог Пупавца. 

Представљено је са две групе природних термалних извора, међусобно удаљених од око 

80 m и бушотином Б-5. 

Издашност термалних извора је једна од најважнијих особина јер од ње зависи 

ширина примене, како у балнеолошке и туристичке сврхе, тако и за загревање појединих 

објеката и насеља, пољопривреду, индустријску производњу и флаширање, односно 

паковање воде за тржиште. Према класификацији термоминералних извора, Пролом бања 

је све до 1982. године располагала незнатном издашношћу, затим у времену од 1982. до 

1985. године мањом издашношћу, а од 1986. године има средњу издашност која се креће 

од 10,5-11 l/s, односно од око 900 000 – 950 000 литара дневно 

(https://studenti.rs/skripte/geografija/prolom-banja/). 

 

1.1.3. Физичке карактеристике воде Пролом бање 

 

Главне физичке особине подземних и минералних вода су:  

температура, прозрачност, боја, мирис, укус, густина, вискозност, стишљивост и 

електропроводљивост 

(http://rgf.rs/predmet/RO/III%20semestar/Osnovi%20hidrogeologije/Predavanja/OsHG%2005%

20-%20Fizicko-

hemijski,%20radioloski%20i%20mikrobiloski%20sastav%20podzemnih%20voda.pdf).  

Температуре воде проломбањских извора крећу се од 25,5°С до 33,8°С, тј. припадају 

слаботермалним, субтермалним или хипотермалним водама. У балнеологији су највише 

цењене воде са температуром 35°С – 40°С. Проломске воде захтевају да се мало догреју 

приликом употребе. Како су слабо сулфидне, то се приликом загревања губи део ионако 

малих количина сумпор-водоника и хидро-сулфида, односно смањује се лековито дејство 

ових вода на основу сулфида. Зато је термална вода без изразитог мириса и укуса, 

прозирна је, одговарајуће густине и вискозности. 
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1.1.4. Хемијски састав вода Пролом бање 

 

Хемијски састав подземних вода формира се као резултат узајамног дејства воде и 

материје у земљиној кори, као и материја које воде порекло из других геосфера. Главни 

извори растворених материја у подземним водама су: атмосферске падавине, стене и 

минерали у земљиној кори, органске материје и магматски процеси 

(http://rgf.rs/predmet/RO/III%20semestar/Osnovi%20hidrogeologije/Predavanja/OsHG%2005%

20-%20Fizicko-

hemijski,%20radioloski%20i%20mikrobiloski%20sastav%20podzemnih%20voda.pdf). 

Специфичност се огледа у изузетно ниској минерализацији воде (0,22 g/l). За термалне 

воде Пролом бање карактеристично је потпуно одсуство угљен-диоксида, док сумпор-

водоник, као слободан гас, бележи присуство од 1,53 mg/l до 2,1 mg/l. Како је учешће 

флуора преко десет пута мање од максимално допуштеног, термалне воде Пролом бање, 

имају ту предност да се могу користити у лечилишне сврхе пијењем у неограниченим 

количинама, али и за осталу употребу.  

Велику улогу у дефинисању хемијских својстава подземних и природних вода 

уопште имају одређени показатељи који одређују њихов састав и у знатној мери одређују 

могућност присуства одређених елемената и једињења, као и врсту њиховог мигрирања. 

Ти показатељи су: pH вредност, оксидо-редукциони потенцијал Eh, тврдоћа и 

минерализација. Вредност pH у проломбањским термама креће се од 8,2 до 9,1. То значи 

да су оне алкалне реакције, која је веома карактеристична за групу нискоминерализовних 

азотних и силицијумских терми атмосферског порекла. У несразмери са укупном 

минерализацијом је висок садржај силицијума до 60mg/l. Садржај радиоактивних 

елемената је низак. 

Пролом вода спада у групу олигоминералниххипотерми (https://banjeusrbiji.net/prolom-

banja/ ).Основни принципи њеног дејства и главне карактеристике воде су: 

Висока алкалност (pH 8,8 – 9,2) и изразита доминација хидрокарбонатног јона, 

чине да Пролом вода повећава алкалну резерву крви смањујући опасност од ацидозе, 

поспешујеелиминацију слободних радикала и других штетних продуката метаболизма, 

неутралише желудачну киселину, смањује стварање мокраћне киселине, поспешује њену 

елиминацију и смањује могућност стварања кристала мокраћне киселине, побољшава 

секреторну функцију јетре, алкализује урин и повећава растворљивост цистина који је 

главни узрочник рекурентне реналне калкулозе. 
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Ниска минерализација(суви остатак до 175 mg/l) – низак садржај натријума, не 

оптерећује функцију бубрега и кардиоваскуларног система. 

Обзиром на састав воде (велики број минерала), вода има диуретичко и 

бактериостатно дејство. Вода у Пролом бањи, у терапијске сврхе, користе се пијењем и 

купањем, а служе и за спремање блатних (пелоидних) обога захваљујући својим 

јединствениим карактеристикама (https://prolombanja.com/zdravlje/prolom-voda). 

 

 

 

Табела 1.  Хемијски састав Пролом воде преузет са сајта Пролом бање (Анализу извршио: 

Институт за рехабилитацију Београд – Служба за балнеоклиматологију, 25.03.2014. године) 

Суви остатак на 180 °C 148 mg/l 

pH 8,8-9,2 

CO2(g/l) 0,0 

Слика 1. Живородни извор (Пролом бања) 

 



 

11 

 

Метсилицијумскакиселина <3,25 mg/l 

 (Lekovita Prolom voda n.d.) 

Катјони 
mg/l 

Na+ 47,80 

K+ 0,50 

Ca++ <3,00 

Mg++ <0,10 

Анјони  

Cl- 2,00 

F- 0,12 

SO4 3,00 

HCO3 72,60 

 

 

Термалне воде Пролом бање су анализиране 13 пута 

(https://studenti.rs/skripte/geografija/prolom-banja/). 

 

 

 

 

https://studenti.rs/skripte/geografija/prolom-banja/
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Табела 2. Хемијска анализа термалних вода на бушотинама Б-2 и Б-3 у Пролом бањи 

 

 
Б-2 

t=30,3˚С 

Б-3 

t=28,8˚С 

NH4 / / 

K
+ 0,0004 0,0003 

Na
+ 0,053 0,0452 

Ca2
+ 0,0115 0,0075 

Mg2
+ 0,00096 0,0006 

Fe
+ / / 

Mn2
+ 0,00002 0,00001 

Al3
+ / / 

Li
+ 0,00001 0,00001 

Si2
+ 0,00005 0,00006 

Катјони 0,0661 0,05368 

Cl
- 0,0064 0,0072 

NO3
- 0,021 0,002 

SO4
2- 0,0312 0,0014 

HCO3 0,01286 0,13 

Br
- / / 

J
- / / 

F
+ 0,00013 0,00012 

HPO4
2- 0,00012 0,00012 

Анјони 0,16855 0,14804 

H2O2 0,0008 0,0018 

H2CO2 / / 

H2SiO3 / / 

SiO2 0,046 0,0764 

Al2O3 0,0399 0,0121 

Fe2O2 0,00087 0,0007 

Минерализација 0,32226 0,28546 

Суви остатак 0,1592 0,1664 

CO2 / / 

H2S 0,00153 0,00154 

pH 8,40 8,45 

Извор: Предузеће Планинка, 1996. Година 
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Хемијски састав лековитих вода у Пролом бањи мења се током године, што зависи 

од више чинилаца. Ипак, добија се утисак да је основни хемијски састав устаљен. 

Природни извори и бушотине имају воду сличног хемијског састава, пошто им је порекло 

заједничко. Према величини опште минерализације која се креће од 183 mg/l до 322 mg/l, 

Проломске терме су врло нискоминерализоване воде.  

По јонском саставу су хидрокарбонатне натријумске.  

По гасном саставу, азот учествује са 66,3%, а кисеоник са 33,7%.  

Њихов суви остатак на 180°С креће се од 137 mg/l до 210 mg/l, што представља 

најмању вредност међу бањским водама у Србији 

(https://studenti.rs/skripte/geografija/prolom-banja/). 

 

Пролом вода благотворно делује код различитих обољења и најбољи резултати се 

постижу у лечењу (https://prolombanja.com/zdravlje/indikacije): 

 

1. Болести бубрега и мокраћних путева (камен и песак у бубрезима и мокраћним 

каналима, хроничне ифекције бубрега и мокраћних путева (пијелонефритис, 

циститис, уретритис), стања после оперативних захвата на бубрежно-мокраћним 

органима и хронични простатитис); 

2. Болести коже (псоријаза (Psoriasis vulgaris), поремећаји кератинизације (кератозе 

шака и стопала), екцеми (контактни дерматитис, неуродерматитис), Lichen planus, 

Lichen atrophicus et sclerosus, Necrobiosis lipoidica, Parapsoriasis, Себорични 

дерматитис и свраб. 

3. Болести органа за варење (Хиперицидни гастритис, улкус желуца и дуоденума, 

запаљенске болести црева (Кронова болест, Улцерозни колитис),хронично 

запаљење жучне кесе, опстипација, камен у жучној кеси, стања после оперативних 

захвата на органима за варење); 

4. Реуматизам (Реуматоидни артритис, псоријазни артритис, артриозе (кука, колена, 

кичменог стуба), спондилозе, гихт, фиброзитиси, миозитиси, тендинитиси, стања 

након прелома костију и хируршких интервенција на коштано-зглобном систему). 

Пролом вода има важну улогу у превенцији и очувању здравља и припада ретким водама 

које можемо пити током читавог живота. 

 

 

https://prolombanja.com/zdravlje/indikacije
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1.2. "Ђавоља Варош" 

 

"Ђавоља Варош" је споменик у свету редак, а 

у нашој земљи уникатан геоморфолошки и геолошки 

феномен. Налази се у јужном делу Проломске 

планине, у долини Жутог потока, десне притоке 

Косанице, између 660 и 700 m надморске висине у 

атару села Зебице. 

 Овај природни споменик чудесног имена и још 

чуднијег изгледа сачињава скупина вретенастих 

стубова са каменим капама које се називају земљане 

пирамиде, куле или главици. На површини од 4500 

m
2
 урезано је преко 200 ових пирамида висине од 2 

до 15 метара, а ширине од 0,5 до 3 метара. Фигуре су 

настале ерозијом. Спирањем песка и шљунка стварају 

се мањи или већи камени блокови и недопуштају да 

се земља испод њих осипа. Камени блокови штите 

пирамиде дуго и оне се временом повећавају.                               Слика 2. Ђавољи извор 

Пирамиде се формирају у двема дубоко усеченим јаругама које раздваја троугласти 

гребен. У западној "Ђавољој јаруги" пирамиде се налазе на њеној левој страни, а у 

источној "Пакленој јаруги" на њеној десној страни су старије пирамиде, док се на левој 

формирају нове, млађе пирамиде. 

 Особеност земљаних стубова допуњују два изузетно ретка, хладна и кисела 

минерална извора: "Ђавоља вода" и "Ђавољe врело". Ови извори спадају у веома ретке, не 

само код нас него и у свету. 

 Као редак геоморфолошки феномен, изванредне атрактивности, научно образовног 

и туристичког значаја, Ђавоља варош је од 1959. године под заштитом државе. Уредбом 

владе Републике Србије од 15. марта 1995. године стављена је под заштиту као природно 

добро од изузетног значаја и сврстана у категорију заштите-Споменик природе. О њему се 

стара "Планинка" из Куршумлије(http://kursumlija.org/djavolja-varos/). 

 

  



 

15 

 

 

1.2.1. Физичке и хемијске карактеристике воде са Ђавољег извора 

 

„Ђавоља вода“, која се налази у непосредној близини земљаних пирамида у 

„Ђавољој јарузи“ је хладан и екстремно кисели извор, чији pH износи 1,5 и он је извор са 

високом минерализацијом (15 g/l воде). Садржај неких елемената (алуминијум, гвожђе, 

калијум, бакар, никл и сумпор) је екстремно висок у односу на обичневоде за пиће, 

oдносно, повећан је за 10 до 1000 пута 

(http://www.djavoljavaros.com/). 

Вода са овог извора је хладна, карактеристичног мириса (мирис поквареног јајета), 

није бистра јер се могу приметити обојене примесе. Боја је услед присуства високе 

концентрације гвожђа готово црвенкаста. Ова вода не би смела да се конзумира јер је 

изузетно кисела и опорог укуса, јако нагриза слузокожу уста и препоручљива је само за 

спољну употребу. 

 

1.3. Досадашња истраживања антимикробне активности 

термоминералних вода 

Природне минералне воде потичу са извора, бактериолошки су чисте и имају 

терапеутски потенцијал. Историја коришћења вода је витална за човеково постојање. У 

неким религијама се користила за прочишћавање организма и у медицинским ритуалима. 

(Major, 1954). 

Прво истраживање везано за коришћење природних минералних вода у 

терапеутске сврхе рађено је 1839. године, када су воду са Goyaz извора користили за 

лечење склеродермије. Међутим, до данашњег дана објављено је јако мало научних 

радова чија су се биолошка или медицинска истраживања заснивала на коришћењу 

минералних вода. Ове воде су углавном била предмет истраживања физичарима и 

хемичарима. Без обзира на то, многе бање се одавнина па до данашњег дана користе у 

терапеутске сврхе као и за туризам.  

Минералне воде се користе у дерматологији за лечење различитих врста кожних 

обољења. Због високог садржаја сумпора, водоник сулфида и сулфата, минералне воде и 

блата су се користила у многим државама за лечење различитих обољења као што су 

псоријаза, атопијски дерматитис, контактни дерматитис, екцемни, акне и многе друге 

(Matz, et al, 2003). Осим тога, природне минералне воде се масовно користе у козметичкој 
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индустрији као агенс за хидртацију коже. Термалне воде које су богате бором и 

магнезијумом које потичу са извора из Saint-Gervais региона (Француска) стимулишу 

кретање кератиноцита у in vitro условима, што значи да могу да поспешују зарастање рана 

(Chebassier, et al. 2004). Потврђени су и антиинфламаторни ефекти минералних вода које 

су богате селеном. 

 

Кубота (1999) и други су проучавали бактериоцидно дејство воде са Кусастсу 

извора (Јапан). Од раније је било познато да овај извор не садржи бактерије јер су често 

рађена испитивања од стране здравствених установа. Иноуе и сарадници су 

експериментално доказали да се бактериоцидно дејство воде испољава уз помоћ јона 

мангана и јода у ацидним условима (рН 2.0-3.0) (Inoue, et al, 1999). 

Кубота (1999) и други су добили значајне резултате који показују да се коагуалција 

плазме S. aureus инхибира у медијуму који садржи 60% воду са овог јапанског извора. 

Такође, доказали су да се адхеренција ћелија S. aureus инхибира у медијуму са рН 5.4.  

 

1.3.1. Антибактеријски и антифугални ефекти: 

 

Сумпор може да интерагује са радикалима кисеоника у дубљим слојевима коже и да 

продукује сумпор и водоник дисулфиде, који могу да се трансформишу у H2S5O6, што 

представља извор антибактеријске и антифунгалне активности сумпорних вода. Сулфатне 

антибактеријске и антифунгалне карактеристике могу да објасне зашто се минералне воде 

које су богате сумпором могу користити за лечење болести као што су чиреви на ногама, 

тинеа версиколор, тинеа корпорис и тинеа капитис. 

 

1.3.2. Истраживање утицаја Пролом воде на болести коже: 

 

Рађено је више клиничких студија о испитивању ефекта балнеотерапије у Пролом бањи на 

поједине дерматозе, са посебним освртом на псоријазу и екцем. После седмодневне 

балнеотерапије код екцема, просечан проценат побољшања знакова и симптома био је око 

60%. Код акутног контактног дерматитиса проценат побољшања кретао се од 33 до 45%, а 

код неуродерматитиса 30 до 44%. Код псоријазе, проценат побољшшања иде просечно 

40% на крају треће недеље лечења код највећег броја болесника, а последње четири 

недеље око 46%. Реакције болесника на балнеотерапију су индивидуалне и у неким 
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случајевима проценат побољшања се креће и до 85% 

(http://www.prolomvoda.com/prolom_vase_zdravlje.php?pro_id=13). 

Вода из „Ђавољег извора“је недовољно истражена и испитивана, па су наши резултати 

први на тему њене антимикробне активности. 

 

1.4. Опште карактеристике испитиваних микроорганизама 

 

Бактерије су најзаступљенија група микроорганизама у природи. Разлика у грађи 

ћелијског зида омогућава поделу свих бактерија на Грам позитивне и Грам негативне. 

Грам негативне имају један слој липополисахарида који покрива њихов ћелијски зид и 

боје се црвено диференцијалним бојењем по Граму, док Грам позитивне бактерије немају 

тај слој и боје се љубичасто, због описане разлике у грађи и саставу ћелијског зида. 

Антимикробна активност узоркованих вода са два различита извора је испитана на 

патогенима који припадају групи Грам позитивних бактерија, Грам негативних бактерија 

као и групи гљива. 

 

1.4.1. Escherichia coli ATCC 8739 

 

Escherichia coli је покретна Грам негативна бактерија, штапићастог облика, дужине 

2-6 μm, ширине 1,1-1,5 μm. Јавља се појединачно, у паровимаи неправилним скупинама. 

Већина је покретна перитрихалним флагелама, а многи имају фимбрије. Многи сојеви 

могу стварати макрокапсуле, које доприносе њиховој вирулентности. Већина је покретна 

перитрихалним флагелама (Garrity, et al, 2005). Расте добро на многим хранљивим 

подлогама. Располаже великом респираторном (оксидативном) и ферментативном 

активношћу. Ферментише шећер лактозу, при чему продукује киселину и гас. Припада 

групи факултативних анаероба. Отпорна је на ниске температуре, док је оптимална 

температура за раст од 21-37 °C. Неутрофилна је и расте у срединама са pH распоном од 5-

9. Већина сојева су безопасни али одређени сојеви могу бити узрочници бактеријских 

инфекција човека. На основу патогености и фактора вируленције разликују се неколико 

типова Е. coli: ентеротоксичне (ETEC), ентеропатогене (EPEC), ентероинвазивне 

(EIEC),ентерохеморагичне (EAEC). Поред поменутих инфекција гастроинтестиналног 

система, ешерихија може изазвати и инфекције урогениталног тракта и коже, сепсу, 

менингитис и запаљење плућа (Duraković, 1996). 
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1.4.2. Staphylococcus aureus ATCC 6538 

 

Род Staphylococcus представља Грам позитивне, непокретне, аспорогене коке, које 

су специфично груписане у гроздове због деобе која се одвија у више равни. Ћелије су 

величине 0,5-1,0μm и понекад су инкапсулиране. У оквиру рода Staphylococcus 

најзначајнији хумани патоген је Staphylococcus aureus. Широко је распрострањен у 

природи, често се може наћи у назофаринксу, перинеуму, аксили и вагини здравих људи 

(Jovanović, 2000). Стафилококе су изузетно отпорне на физичке и хемијске агенсе, па могу 

дуго да опстану ван тела домаћина.  

Staphylococcus aureus (златни стафилокок) је добио име по карактеристичном 

пигменту који колонијама ове бактерије даје златно-жуту боју. Златни стафилокок је 

опортунистички патоген и изазива мноштво различитих инфекција и интоксикација, почев 

од мањих инфекција коже до тешких болести попут сепсе, запаљења плућа и синдрома 

токсичког шока. Поседује велику отпорност на антибиотике. 

 

1.4.3. Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 

 

Спада у коагулаза негативне стафилококе. Живи углавном на кожи и слузокожи 

човека, где припада нормалној бактеријској флори. Ова бактерија иако део нормалне 

флоре, може изазвати инфекције код људи са ослабљеним имунитетом, нпр. чест је 

узрочник болничких инфекција, што га сврстава у опортунисте. Лоптастог је облика, 

пречника око 1 μm и гради јата или гроздове. Помоћу протеина у ћелијском зиду може се 

везати за протеине везивног ткива, као што су колаген и фибронектин, што му олакшава 

ширење и омогућава опстанак у организму. Често се задржава и изазива инфекције на 

месту у организму где се налази неко страно тело нпр. Интраваскуларни катетер, 

ендопротезе, метални имплантати, шрафови, вештачки залисци срца итд. Ова страна тела 

организам брзо прекрије слојем везивног ткива, за које се касније може везати и 

размножавати. Ове бактерије тада могу да производе биофилм, који их штити од одговора 

одбрамбеног система. Резистентан је на више антибиотика (http://svet-

biologije.com/biologija/mikrobiologija/bakterije/klasifikacija-bakterija/gram-pozitivne-koke/). 
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1.4.4. Bacillus cereus ATCC 11778 

 

Ћелије су штапићасте, праве, у пречнику од 0,5 до 2,5 μm и у дужини 1,2 до 10 μm, 

често распоређене у паровима или ланцима) (Holt, et al, 1994). Ћелије се боје Грам 

позитивно. Покретне су захваљујући перитрихалној флагели. У неповољним условима 

ствара ендоспоре. B. cеreus је мезофилна, факултативно анаеробна бактрија. Изазивач је 

тровања храном код људи (Savić, 2015). 

 

1.4.5. Sarcina lutea ATCC 9341 

 

Ћелије рода Sarcina су Грам позитивне и сферичне, пречника 1,8-3 μm. Настају у 

кубоидним  пакетима, има их осам или више, деобна раван иде у три правца. Неке ћелије 

се јављају појединачно или у тетрадaма, ћелије су обично поласкане у подручјима 

контакта са суседним ћелијама. Анаеробне су. Хемоорганотропни микроорганизми, који 

захтевају нутрицијски богате медијуме са угљеним хидратима. Метаболизам је 

ферментативан при чему су угљени хидрати супстрати из којих се производе сирћетна 

киселина, H2, CO2 и друга једињења. Оптимална температура је 30 до 37 °С. Изоловани су 

из интестиналног тракта сисара и из семена житарица (Bergey et al, 1974). 

 

1.4.6. Pseudomonas aeruginosaATCC 9027 

 

Pseudomonas aeruginosa је Грам негативна бактерија, штапићастог облика, дужине 

1-3 μm и ширине 0,5 -0,8 μm. Покретна је помоћу поларно постављене флагеле. Не 

формира капсулу, а неки сојеви имају слузаву овојницу. Колоније су крупне, разливене и 

стварају карактеристичан пигмент плаво зелене боје који се назива пиоцијанин или жуто 

зелени пиовердин. При расту се ствара карактеристичан мирис липе. Оптимална 

температура за раст ове бактерије је 28 °С, док кисели услови средине неповољно утичу 

на њен раст. Pseudomonas aeruginosa има широко распрострањење (земља, вода, 

намирнице). Ова бактериија доводи до упале, инфекције рана, плућа, коже и сепсе 

(Duraković, 1996). Узрочник је фоликулитиса и тешких форми акни (Todar, 2008). Такође 

је један од узрочника инфекција постоперативних и других рана (Onche and Adedeji, 2004). 

Код новорођенчади доводи до смртоносне сепсе. 
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1.4.7. Candida albicansATCC 24433 

 

Род Candida је гљива која припада подразделу Ascomycotina. Ћелије кандиде су 

овалног облика, глатке, беложуте боје, дијаметра око 4 μm. Ова врста припада квасцима. 

Размножава се пупљењем, формирајући бластоконидије. Оптимална температура за раст 

је 25 °C, а добро успева и на 37 °C. Врста је плеоморфна, а промена облика зависи од 

великог броја фактора: температуре, pH, односа концентрације CO2 i O2, величине 

инокулума и састава подлоге за раст (Deva, 2010). Патогена је за човека и изазива 

обољење кандидијазу. Налази се у кожи, устима и унутражњим органима (Ranković, 1996). 

Такође је један од изазивача суперинфекција до којих долази у току и после антимикробне 

терапије. 
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1.2. ЦИЉЕВИ ИСТРАЖИВАЊА 

 

 

 Узорковање и анализирање воде са Живородног извора (Пролом бања) и „Ђавољег 

извора“ (Ђавоља варош). 

 

 Хемијска анализа узорака. 

 

 Упоређивање узорака флаширане Пролом воде са изворском водом. 

 

 Утврђивање антимикробне активности изворских вода микродилуционом методом. 
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2. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ 

 

2.1. Прикупљање узорака и опис локалитета: 

 

Пре узорковања је обављена припрема, прање и стерилизација посуђа које је 

коришћено при сакупљању узорака.  

Прибор коришћен у овом делу истраживања је обухватио дрвену оловку, лепљиву 

траку и четири комадића хартије на којима су написане етикете. Свака од етикета је 

садржала следеће податке: место узорковања, датум, време, назив локалитета и име 

легатора. 

У овом истраживању су анализирани узорци који су узети са два различита 

локалитета, односно са сваког локалитета су сакупљена по два узорка. Локалитети су 

различити и одвојени у сваком смислу. 

Прва два узорка узета су у Пролом бањи са тзв „Живородног извора“, који се 

налази у саставу хотела Радан. Лако је приступачан јер је простор око њега лепо уређен и 

вода извире из земље, а до људи је допремају четири славине. Са једне од њих су наточена 

два узорка и адекватно обележена.  

Друга два узорка су узета са локалитета који је био веома неприступачан, налази се 

у „Ђавољој јарузи“ испод самих врхова Ђавољих пирамида, у тзв. „Ђавољем извору“. 

Вода извире из стене у веома слабом млазу па је сакупљање било теже, захтевније и 

дуготрајније. Након узорковања је на свакој тегли залепљена етикета. 

 

Вода је транспортована до Природно-математичког факултета, у чијим су 

лабораторијама изршене даље анализе. 

 

Након узорковања, се могла приметити јасна разлика у физичким 

карактеристикама прикупљених узорака. Разлика се односила пре свега на боју воде, јер је 

вода узета са Живородног извора била готово провидна и без присуства примеса, док је 

вода са Ђавољег извора имала жуту боју и са одређеном количином примеса. 
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2.2. Одређивање металних јона атомском апсорпционом 

спектроскопијом 

 

Узорак конзервисан киселином је одмерен у лабораторијску чашу (50 ml), након чега му је 

додато 5 ml концентроване HNO3. Узорак је загреван до кључања и упарен до волумена од 

10-20 ml, након чега му је додато 2 ml концентроване HNO3 до завршетка разлагања (до 

скоро потпуног упаравања). Чаша је испрана дејонизованом водом (3 пута), а добијени 

узорак филтриран је кроз филтер промера 0,45 m, пребачен у суд волумена 50 ml и добро 

промућкан. Иста процедура поновљена је за сваки узорак воде.  

Овако припремљени узорци су анализирани атомском апсорпционом спектрометријом. 

 

2.2.1. Одређивање амонијум јона 

 

Мерење концентрације амонијум јона у узорцима воде вршено је методом по Неслеру. 

 

2.2.2. Одређивање фосфатних јона 

 

Мерење концентрације фосфата у узорцима воде вршено је методом са амонијум 

молибдатом. 

 

2.3. Одређивање нитрата у води ултраљубичастом спектрофотометријом 

 

У 50 ml филтрираног узорка (фолтер промера 0,45 m) додат је 1 ml HCl и раствор је 

добро промешан. Калибрациони стандарди су припремљени у опсегу од 0 до 6.022 mg  

NO3-/L растварањем одговарајућих волумена стандардног раствора нитрата. Иста 

процедура спектрофотометријског мерења употребљена је и за узорке и за стандардне 

растворе.  

Спектрофотометријско мерење вршено је читањем апсорбанце узорка при таласним 

дужинама од 220 nm and 275 nm, које су одговарајуће за детекцију нитратних јона и 

органских једињења, а мерење је вршено у односу на дејонизовану дестиловану воду као 

стандард. За узорке и стандарде, апсорбанцаочитана на таласној дужини од 275 nm 

одузета је од вредности апсорбанце на 220 nm како би се добила вредност апсорбанце 
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нитратних јона. На основу конструисане стандардне криве, очитана је концентрација 

нитратних јона у испитиваним узорцима.  

 

2.4. БАКТЕРИЈСКЕ КУЛТУРЕ 

 

За испитивање антимикробне активности прикупљених узорака коришћени су 

следећи сојеви бактерија: 

Грам позитивне бактерије (Staphylococcus aureus,Staphylococcus epidermidis, 

Bacillus cereus, Sarcina lutea)  

Грам негативне бактерије (Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa) i  

квасац (Candida albicans). 

 

2.5. МИКРОДИЛУЦИОНА МЕТОДА 

 

Да би се испитала антимикробна активност наведених узорака воде као и 

концентрација при којој је вода активна, коришћена је метода микродилуције као што је 

описано раније (Stanković et al, 2017). 

Минимална инхибиторна концентрација одређена је методом серијских разређења 

у микротитар плочама са 96 бунарчића. Сојеви испитивани у овој методи гајени су 24 h на 

37 °C нa Muller Hinton agaru (MHA) (бактеријски сојеви) и на 27 °C на Sabouraud dextrosе 

agaru (SDA) (квасци). Ћелијска суспензија направљена је у стерилном Muller Hinton 

bujonu (MHB) за бактеријске сојеве и Sabouraud декстрозном бујону (SDB) за квасац. 

Турбидитет ћелија је подешен на 0.5 McFarland (турбидитет који одговара концентрацији 

бактерија од 10
8
ćelija/ml), коришћењем денситометра (DEN-1 McFarland Densitometer, 

Biosan). Финална густина инокулума била је 5 × 10
6
 CFU/ml (colony forming units– 

јединица за формирање колонија). Узорци воде разређени су у стерилном MHB и SDB. 

Тестирана су серијска разређења узорака(фактор разређења 2x), а финални опсег 

концентрација узорака воде у медијуму износио је 50-6,25%. 

Након припреме серијских разређења тестираних узорака воде, додат је инокулум у 

бунарчиће и плоче су остављене на инкубацију 24 h на 37 °C.  

Као негативна контрола коришћена је дестилована вода. Остављен је и 

неинокулисани бунарчић са медијумом без додатка узорака како би се испитала његова 

стерилност.Бактеријски раст након инкубације плоча детектован је додатком 20 µl 0.5% 



 

25 

 

воденог раствора трифенилтетразолијум хлорида (triphenyltetrazolium chloride, TTC)и 

плоча остављена на инкубацију 30 min. 

Минимална инфибиторна концентрација (МИК) дефинисана је као најнижа 

концентрација која инхибира видљиви бактеријски раст (црвено обојени талог на дну 

бунарћића након додатка TTC). 

Минимална бактерицидна концентрација (МБK) ддефинисана је као најнижа 

концентрација уља која убија 99.9 % бактерија. Како би се одредила МБК 10 µl бујона из 

сваког бунарчића без видљивог раста засејано је на хранљивом агару и остављено на 

инкубацију током 24 h na 37 °C. Сви експерименти рађени су у трипликату. 
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3. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

 

Хемијском анализом одређен је основни састав двеју минералних вода са подручја 

Пролом бање, чиме је утврђена значајна разлика у њиховом саставу. Подземне воде 

садрже богатство минералних компоненти које обухватају слободне јоне, недисосоване 

молекуле и различита комплексна једињења. Слободни јони преовладавају и одређују 

хемијски тип воде док се остале две компоненте налазе у малим количинама и одређују 

специфичан састав воде. Сума свих минералних компоненти садржаних у минералној 

води одређује њену минерализацију. Међу најважнијим компонентама које одеђују 

минерализацију и хемијски тип воде спадају Na
+
, Ca

2+
, Mg

2+
, Cl

-
, HCO

3-
, SO4

2-
и HSiO4, су 

уједно и примарни елементи хемијског састава ових вода. Заступљени су са 1 до 1000 mg|l. 

Елeменти као што су: K
+
, F

-
, B

+
, Fe

2+
, CO3

2-
 и једињења азота су широко распрострањени и 

они у одређеним условима формирају специфичне типове подземних вода. Представљају 

секундарне компоненте воде и њихова заступљеност је 0,01 до 10 mg|l 

(http://rgf.rs/predmet/RO/III%20semestar/Osnovi%20hidrogeologije/Predavanja/OsHG%2005%

20-%20Fizicko-

hemijski,%20radioloski%20i%20mikrobiloski%20sastav%20podzemnih%20voda.pdf) 

 

Вода Пролом бање припада категорији натријум-хидро-карбонатних, силицијумских, 

алкалних, олигоминералних и хипотермалних вода. Захваљујући спроведеним хемијским 

анализама узетих узорака могуће је увидети постојеће разлике у хемијском саставу 

узоркованих вода са оба извора и флaширане Пролом воде, са идентичним саставом у 

свакој боци. Прва разлика у односу на флаширану Пролом воду и воду са Живородног 

извора представља измерена pH вредност која је знатно алкалнија код флаширане Пролом 

воде (Табела 3). Поредећи минерални састав, наше анализе због техничких ограничења 

нису испитивале неке од елемената који су наведени у саставу флаширане Пролом воде, 

али је садржај калцијумових и магнезијумових јона који је утврђен у води са Живородног 

извора сличан оном наведеном код флаширане Пролом воде. Са друге стране, садржај 

гвожђа, бакра и цинка, које смо ми одредили као заступљене у малој концентрацији, нису 

наведени у оквиру састава флаширане Пролом воде.  
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Табела 3. Минерални састав узоркованих вода и флаширане Пролом воде 

 

Концентрација (mg/l) 

Ђавоља вода 
Живородни 

извор 

Пролом вода 

флаширана 

pH 2,63 7.39 8,8-9,2 

Nitrati 6,71 / / 

NH4+ 6,64 / / 

Ortofosfati (P) 0,16 0.15 / 

Ca 52,77 2.71 < 3  

Mg 205.97 0.13 < 0,10  

Fe 95.125 0.17 / 

Cu 0.04 0.001 / 

Zn 0.05 0.01 / 

Pb n.d. n.d. / 

Cd 0.01 n.d. / 

 

Вода узоркована са Ђавољег извора показала се као изузетно кисела, чија је измерена 

средња вредност pH износила 2,63. На основу изведених анализа у овом раду, ова вода 

показала је изразито високу концентрацију јона магнезијума (205,97 mg/l), гвожђа 

(95.12mg/l) и калцијума (52,97 mg/l), док су у релативно високој концентрацији били 

присутни и амонијум јони, као и нитрати (Табела 3). Поред ових јона, утврђено је и 

присуство ортофосфата, јона бакра, цинка и кадмијума у води са Ђавољег извора. Како се 

наводи у једином извору који смо пронашли о саставу ове воде, она има pH вредност од 

1,5 што се не поклапа са вредношћу коју смо ми измерили а која је износила 2,63. 

Минерални садржај је у истом литературном извору наведен као изузетно висок у односу 

на обичне воде за пиће, али конкретне вредноси нису наведене, осим да су и до 1000 пута 

веће него у водама за пиће. 

 

 

Антимикробна активност у односу на тестирани спектар бактеријских сојева и једног 

квасца, приказана је у (Табели 4) и изражена као вредности минималне инхибиторне 

концентрације (МИК) и минималне бактерицидне концентрације (МБК) које испољавају 

узорковане воде, као и флаширана Пролом вода на испитивеним микроорганизмима. 
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Тестирање је извршено на 6 бактеријских и једну врсту квасца, при чему је свака врста 

представљена једним референтним сојем и једним изолатом исте врсте.   

 

Испитивањем дејства воде са Живородног извора (Пролом бања) на поменуте бактеријске 

сојеве антимикробна активност испољена је само на бактеријски сој Sarcina lutea ATCC 

9341 са инхибиторном активношћу при 50% концентрацији, као и на изолат исте врсте где 

је испољена при концентрацији воде од свега 25%. На другим бактеријским сојевима, као 

ни на сојевима квасца нису утврђене инхибиторне активности ове воде. У поређењу са 

флашираном Пролом водом, која је такође показала активност само у односу на ову 

бактеријску врсту, утврђено је да је активност нешто нижа. Пролом вода је на референтни 

сој такође деловала при концентрацији од 50%, али је за разлику од воде са Живородног 

извора, испољила и микробицидну активност при истој концентрацији. У односу на 

изолат исте врсте, активност Пролом воде била је такође дупло већа, јер је инхибиција 

постигнута при концентрацији ове воде од 12,5% у бујону (1:3), а иста концентрација 

испољила је и микробицидни ефекат. Пошто наша хемијска анализа није испитивала све 

параметре описане у саставу флаширане Пролом воде због техничких ограничења, 

можемо претпоставити да су разлике у саставу других јона, као и нешто другачија pH 

вредност одговорне за испољене разлике у антимикробној активности ове две воде. 

У случају узорака воде са Ђавољег извора, антимикробна активност испољена је на све 

тестиране сојеве са изузетком референтног соја врсте Bacillus cereus. Највећу осетљивост 

на присуство ове воде у бујону показала је врста Sarcina lutea, која је једина показала 

осетљивост на дејство Пролом воде и воде са Живородног извора. Поред ове врсте, при 

истој концентрацији од 25%, инхибирани је раст изолата врста Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus и Candida albicans, али је микробицидни ефекат испољен само код 

фунгалног соја. У оквиру описаних резултата изузетно је значајна чињеница да су 

поменути сојеви изолати са кожних инфекција, што упућује на значајни потенцијал ове 

воде за лечење инфективних стања коже изазваних поменутим сојевима. У односу на 

референтне сојеве, инхибиторна активност је испољена или при истој или при дупло 

вишој концентрацији у поређењу са изолатима исте врсте. Посебно значајна чињеница 

јесте испољена активност у односу на оба соја врсте Pseudomonas aeruginosa, која 

представља изузетно значајног хуманог патогена који је углавном тешко излечити због 

високе отпорности на антимикробну терапију. Поред овога, испољени ефекат на оба соја 

кандиде је веома значајан подтака јер лечење кожних обољења изазваних овом гљивом 

подразумева дуготрајну употребу топикалних антимикотика који испољавају токсични 
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ефекат при дужој примени, па се оваква алтернатива сматра изузетно значајном у смислу 

терапијског потенцијала.  

 

 

Табела 4. Антимикробна активност воде са Живородног извора, Ђавољег извора и 

флаширане Пролом воде 

Сојеви 
порекло 

сојева 

Ђавољи 

извор  
Живородниизвор 

Пролом вода 

Флаширана 

Контрола 

(стерилна 

вода) 

 

  MIC MBC MIC MBC MIC MBC MIC MBC 

Escherichia 

coli 

 

ATCC 

8739 50% 50% / / / / / / 

Escherichia 

coli 

изолат 

из ране 
25% / / / / / / / 

Staphylococcus 

aureus 

ATCC 

6538 
50% 50% / / / / / / 

Staphylococcus 

aureus 

изолат 

из ране 
25% / / / / / / / 

Staphylococcus 

epidermidis  

ATCC 

12228 
50% 50% / / / / / / 

Staphylococcus 

epidermidis  

изолат 

кожа 
50% 50% / / / / / / 

Bacillus cereus 
ATCC 

11778 
/ / / / / / / / 

Bacillus cereus 

изолат 

из 

хране 

50% / / / / / / / 

Sarcina lutea 
ATCC 

9341 
25% 25% 50% / 50% 50% / / 

Sarcina lutea 

изолат 

из 

хране 

25% 50% 25% / 12,5% 12,5% / / 

Pseudomonas 

aeruginosa  

ATCC 

9027 
50% 50% / / / / / / 
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Pseudomonas 

aeruginosa 

изолат 

из ране 
50% 50% / / / / / / 

Candida 

albicans  

ATCC 

24433 
25% 50% / / / / / / 

Candida 

albicans 

изолат 

из ране 
25% 50% / / / / / / 
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4. ЗАКЉУЧАК 

 

1. Хемијска анализа узоркованих вода утврдила је мању алкалност воде са 

Живородног извора у поређењу са флашираном Пролом водом, док је минерални 

састав параметара који су испитивани у нашем истраживању слични између ове 

две воде. 

 

2. Вода са Ђавољег извора показала је киселу реакцију и изразито високу 

концентрацију јона магнезијума (205,97 mg/l), гвожђа (95.12mg/l) и калцијума 

(52,97 mg/l), док су у релативно високој концентрацији били присутни и амонијум 

јони, као и нитрати. 

 

3. Узорци воде са Живородног извора у Пролом бањи показали су ниску 

антимикробну активност, а инхибирана су оба испитивана соја иначе јако 

осетљиве бактеријске врсте (Sarcina lutea). Остали испитивни микроорганизми 

нису имали инхибицију раста у присуству ове воде. 

 

4. Вода са Ђавољег извора показала је инхибиторну активност на све бактеријске 

сојеве, изузев на референтни сој врсте Bacillus cereus. Иста вода није показала 

селективност у смислу грађе ћелијског зида (Грам позитивне и Грам негативне 

бактерије), а дејство је испољено и на бактеријске и гљивичне хумане 

опортунистичке патогене. 

 

5. Ови резултати указују на велики потенцијал воде са Ђавољег извора у смислу 

топикалног лечења бактеријских и гљивичних кожних обољења, док се лековитост 

воде са Живородног извора вероватно заснива на антиинфламаторном дејству 

уместо на антимикробном, а што ће бити предмет наших будућих истраживања. 
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