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∆ράσεις:
1. Αντιβακτηριακή και αντιµυκητιασική δράση της µαστίχας.
Η αντιµικροβιακή δράση του αιθέριου ελαίου της µαστίχας της Χίου, έχει
αποδειχθεί µε σειρά µελετών. Αξιόλογη είναι και η δράση που εµφανίζει σε µια
σειρά από παθογόνα στελέχη µυκήτων. Η ισχυρή αυτή δράση του, µπορεί να
ερµηνευτεί

λόγω

της

υψηλής

συγκέντρωσης

σε

a-pinene,

γνωστής

αντιµικροβιακής ουσίας.
Συγκεκριµένα, το λάδι εµφανίζει ισχυρή αντιβακτηριακή δράση τόσο σε
Gram θετικά βακτήρια (Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis)
όσο και σε Gram αρνητικά (Escherichia coli, Enterobacter cloacae, Klebsiella
pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa). Ακόµα πιο αξιόλογη είναι και η
δράση της σε παθογόνα στελέχη µυκήτων (Candida albicans, Candida
tropicalis,

Candida

parapsilosis,

Torulopsis

glabrata,

Cryptococcus

neoformans).
∆εδοµένου της υψηλής περιεκτικότητας κάθε µορφής καλλυντικού
προϊόντος

σε

νερό,

απαιτείται

η

εξασφάλιση

της

ελαχιστοποίησης

µικροβιακού φορτίου µε τη χρήση ασφαλών συστηµάτων συντήρησης. Τόσο
νοµοθετικά όσο και στη συλλογική συνείδηση, οι εταιρείες καλλυντικών
στρέφουν το ενδιαφέρον τους στη διερεύνηση «εναλλακτικών» συντηρητικών,
µε τη µαστίχα να αποτελεί µία τέτοια περίπτωση, όχι σε βάθος ίσως
διερευνηµένη.
2. Αντιοξειδωτική δράση
Ισχυρή αντιοξειδωτική δράση εµφανίζει τόσο το αιθέριο έλαιο της µαστίχας
όσο και τα κλάσµατα της ρητίνης της (ολικό, όξινο και ουδέτερο). In vitro
µελέτες φανέρωσαν πως η δράση αυτή εµφανίζεται ενισχυµένη σε φορέα
παρθένου ελαιόλαδου και σε λάδι ηλίανθου. Η δράση αυτή οφείλεται κυρίως
στην ύπαρξη βιοδραστικών τριτερπενίων, όπως του Ολεανολικού οξέος και
του ισοµερούς του, Ουρσουλικού οξέος, ουσίες µε παρόµοια ή και καλύτερη

αντιοξειδωτική δράση από αυτή που εµφανίζει το Καφεϊκό οξύ. Αξίζει να
σηµειωθεί πως πρόκειται για συστατικά µε ισχυρή αντιφλεγµονώδη δράση.
Η αντοξειδωτική δράση έχει εφαρµογή ιδιαίτερα σε καλλυντικά µε υψηλή
περιεκτικότητα σε ευπαθή φυτικά συστατικά ( π.χ. έλαια µε υψηλά ποσοστά
EFA) για την προστασία του ίδιου του προϊόντος. Επιπλέον δε σε προϊόντα µε
ισχυρισµό αντιγηραντικής δράσης απαιτείται η ενσωµάτωση αντιοξειδωτικών
συστατικών.
3. Επουλωτική δράση- επαγωγή της σύνθεσης του κολλαγόνου
Με σειρά in vitro πειραµάτων αποδείχθηκε η επουλωτική δράση της
µαστίχας και κυρίως του ουδέτερου κλάσµατός της, µέσω της επαγωγής της
σύνθεσης

του

κολλαγόνου

στους

ανθρώπινους

δερµατικούς

ινοβλάστες. Παράλληλα µέσω αύξησης των επιπέδων του αναστολέα των
µεταλλοπρωτεασών, µε την εφαρµογή των εκχυλισµάτων της µαστίχας,
επιτυγχάνεται η µείωση της αποικοδόµησης του κολλαγόνου.
Η αύξηση του ρυθµού σύνθεσης του κολλαγόνου καθώς και η αναχαίτιση
των µεταλλοπρωτεασών παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για καλλυντικά µε
ισχυρισµό αναδόµησης καθώς και σε προϊόντα µε επουλωτική δράση.
Συµπερασµατικά φαίνεται πως η µαστίχα της Χίου παρουσιάζει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον στην Κοσµητολογία για χρήση σε µεγάλο φάσµα καλλυντικών
προϊόντων µε προοπτική διερεύνησης ακόµη και επιπλέον δράσεων ( π.χ
εφαρµογή αντιοξειδωτικής δράσης σε προϊόντα µαλλιών ).

