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Η Pistacia lentiscus (L.), var. chia (Duham) είναι ένας αειθαλής θάµνος της οικογένειας
Anacardiaceae, που καλλιεργείται στη Νότια Χίο. Η ρητίνη του φυτού, η γνωστή µαστίχα, έχει
χρησιµοποιηθεί στην παραδοσιακή θεραπευτική για διάφορες παθήσεις όπως η γαστραλγία, η
δυσπεψία και τα πεπτικά έλκη, ενώ πρόσφατα αναφέρθηκε πως είναι ιδιαίτερα δραστική in vitro
εναντίον του Helicobacter pylori.
Στα πλαίσια της συνολικότερης µελέτης της χηµικής σύστασης και της φαρµακευτικής
δράσης της µαστίχας, διερευνήθηκε το χηµικό προφίλ της (εκχύλιση-κλασµάτωση-αποµόνωση
συστατικών), εξετάσθηκαν πιθανές βιολογικές της δράσεις µε έµφαση στην αντι-H.pylori δράση,
ενώ έγιναν και συγκριτικές αναλύσεις µεταξύ του κολοφωνίου και της µαστίχας, διαφορετικών
δειγµάτων µαστιχελαίου, καθώς και δειγµάτων µαστιχόνερου συλλεχθέντων από διαφορετικά
σηµεία ή χρόνους της διαδικασίας απόσταξης.
Μετά την εκχύλιση και την αποµάκρυνση του πολυµερούς πολυ-β-µυρκενίου, που
παρεµποδίζει τη διαλυτότητα και το χειρισµό της ρητίνης, το ολικό εκχύλισµα της µαστίχας
(ΟΕΜ) κλασµατώθηκε σε όξινο και ουδέτερο κλάσµα, από τα οποία αποµονώθηκαν 6
τριτερπενικά οξέα και 10 ουδέτερα τριτερπένια, εκ των οποίων ένα νέο φυσικό προϊόν
(ισοµαστιχαδιενονάλη).
Από τη µελέτη των βιολογικών δράσεων του ΟΕΜ, των κλασµάτων, των καθαρών οξέων
και του αιθερίου ελαίου, προέκυψε πιθανή δράση του αιθερίου ελαίου, καθώς και του
ολεανονικού οξέος επί της κυτταρικής σειράς του ανθρώπινου επιδερµικού καρκινώµατος Α431,
ενώ όσον αφορά την επουλωτική δράση, το ουδέτερο κλάσµα επάγει σηµαντικά τη σύνθεση
κολλαγόνου, τη σπουδαιότερη παράµετρο της ιστικής επούλωσης, ενώ το ολικό εκχύλισµα και
το όξινο και ουδέτερο κλάσµα αναστέλουν την έκκριση κολλαγενάσης.
Τα in vitro πειράµατα που διεξήχθησαν, έδειξαν σηµαντική δράση του όξινου κλάσµατος
(MBC 0.136 mg/ml), καθώς και του ισοµαστιχαδιενολικού οξέος (MBC 0.202 mg/ml) κατά του

Helicobacter pylori, ενώ το in vivo πείραµα που έγινε µε χορήγηση ΟΕΜ σε ποντίκια όπου είχε
ήδη επωαστεί το µικρόβιο, έδειξε σηµαντική µείωση του αριθµού των αποικιών του H.pylori. ∆εν
προέκυψε ιδιαίτερη ελάττωση της γαστρίτιδας, πιθανόν λόγω της µικρής διάρκειας του
πειράµατος (3 µήνες).

Από την εκχύλιση του κολοφωνίου, που έγινε µε τον ίδιο τρόπο όπως του ΟΕΜ, και την
περαιτέρω ανάλυσή του µε TLC & GCMS, προκύπτει πως έχει την ίδια σύσταση µε το ΟΕΜ,
συνεπώς φαίνεται ότι µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τους ίδιους σκοπούς µε αυτό.
Τα αιθέρια έλαια προερχόµενα από δείγµατα µαστίχας από διαφορετικές περιοχές της
Νότιας Χίου και που είχαν παραµείνει διαφορετικό χρόνο µέχρι την απόσταξή τους (1-2 και 4-5
µήνες), αναλύθηκαν µε GCMS, για να προκύψει αφ’ ενός ότι η διαφορά προέλευσης δε φαίνεται
να επηρρεάζει τη σύσταση ή την απόδοση, σ’ αντίθεση µε το χρόνο παραµονής, που επηρρεάζει
την απόδοση, και αφ’ ετέρου ότι το συστατικό του οποίου η περιεκτικότητα µεταβάλλεται είναι
το β-µυρκένιο, λόγω του διαφορετικού βαθµού πολυµερισµού του, ο οποίος µεταβάλλει και το
ποσοστό των άλλων συστατικών, και κυρίως του κυρίαρχου α-πινενίου στο αιθέριο έλαιο.
Όσον αφορά στα µαστιχόνερα που αναλύθηκαν µε GCMS, παρατηρούνται διαφορές στην
απόδοση και τη σύσταση – καλύτερη απόδοση παρουσιάζει το δείγµα από το τέλος της
απόσταξης, καθώς και εκείνο που ελήφθη κοντά στη διαχωριστική στιβάδα µε το αιθέριο έλαιο.

