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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

H µαστίχα της Χίου είναι η ρητίνη του επιστηµονικά ονοµαζόµενου φυτού Pistacia 

lentiscus var. Chia, της οικογένειας Anacardiaceae, και φύεται αποκλειστικά στο 

νότιο τµήµα της Χίου. Χρησιµοποιείται σαν φυσική µαστίχα από αρχαιοτάτων 

χρόνων. Οι θεραπευτικές της ιδιότητες είναι γνωστές από εκείνη την περίοδο και 

ιδιαίτερα για της γαστρεντερολογικές της δράσεις. Ο σκοπός της ερευνητικής αυτής 

εργασίας είναι αφενός η αποµόνωση και η χηµική ταυτοποίηση των συστατικών της 

µαστίχας και αφετέρου η εύρεση του/των βιολογικά δραστικών συστατικών που 

συνεισφέρει/ουν στην θεραπευτική βελτίωση χρόνιων ανθρώπινων ασθενειών όπως η 

γαστρίτιδα, το έλκος αλλά και ο διαβήτης.  

Η χηµική σύσταση της µαστίχας αποτελείται από το πολυµερικό κλάσµα, τα 

κλάσµατα των ουδετέρων και όξινων συστατικών και το αιθέριο έλαιο. Το αιθέριο 

έλαιο παρασκευάστηκε µε υδροαπόσταξη υπό διαφορετικές συνθήκες µε σκοπό τη 

βελτίωση της απόδοσης του. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η απόσταξη παρουσία 

10% φωσφορικού οξέος έδωσε αιθέριο έλαιο σε αισθητά βελτιωµένη απόδοση χωρίς 

ιδιαίτερη µεταβολή της σύστασής του. Κατά την χηµική ανάλυση των συστατικών 

του αιθέριου ελαίου έγινε εφικτή η ταυτοποίηση 64 συστατικών µε χρήση αέριας 

χρωµατογραφίας συζευγµένης µε φασµατογράφο µάζας (GC-MS). Τα ουδέτερα και 

όξινα συστατικά χαρακτηρίστηκαν µε συνδυασµό µεθόδων GC-MS και NMR. Το 

ουδέτερο κλάσµα αποτελείται κυρίως από καρβονυλικού τύπου πεντακυκλικές 

τερπενοειδείς ενώσεις. Το όξινο κλάσµα αποτελείται κυρίως τριτερπενικά 

καρβοξυλικά οξέα. Η ανάπτυξη καλλιεργειών ελικοβακτηρίου που πυλωρού, που 

είναι υπαίτιο για τον κολικό και το έλκος, µελετήθηκε παρουσία δειγµάτων καθαρής 

µαστίχας ή οµάδων συστατικών της. Οι µελέτες έδειξαν µείωση των πληθυσµών της 

καλλιέργειας. Η κύρια βιολογική δράση βρέθηκε στο όξινο κλάσµα της µαστίχας.  

Για τη µελέτη της δράσης της µαστίχας κατά του διαβήτη έγιναν πειράµατα σε 

αρουραίους στους οποίους είχε προκληθεί διαβήτης τύπου ΙΙ µε διατροφή υψηλή σε 

λιπαρά. Τα πειραµατικά δεδοµένα έδειξαν πως η καθηµερινή κατανάλωση µαστίχας 

προκάλεσε µια αισθητή µείωση των επιπέδων της γλυκόζης του αίµατος στα 

πειραµατόζωα αυτά σε σύγκριση µε τους αντίστοιχους µάρτυρες οι οποίοι δεν 

παρουσίασαν καµία αλλαγή.  
Λέξεις-Κλειδιά: Pistacia lentiscus var. Chia, µαστίχα, ρητίνη, τριτερπενοειδή, µαστιχέλαιο, 

υδροαπόσταξη, ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού, διαβήτης τύπου II 
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ABSTRACT 
 

Pistacia lentiscus var. Chia (L.) is an evergreen shrub belonging to the genus Pistacia 

of the Anacardiaceae family, growing in the eastern Mediterranean area. The variety 

Chia (Duham.) is exclusively cultivated in the southern region of the island of Chios, 

in the Aegean Sea, Greece. The resin of the plant, called mastic gum, is obtained as an 

exudate after carving the trunk and branches of the tree. Mastic gum has been used in 

Greek folklore medicine for various gastrointestinal disorders such as gastralgia, 

dyspepsia, and peptic ulcer for more than 2,500 years. Hippocrates, Dioscurides, 

Theophrastus, and Galenos, mentioned its pharmaceutical properties and 

recommended its use. 

This research project focuses in the isolation and identification of biologically active 

components from Chios mastic gum. The chemical composition of the gum consists 

of the polymeric fraction (mainly β-polymyrcene), the acidic and neutral fractions of 

the extracts, as well as its essential oil. The neutral fraction consists of pentacyclic 

terpenoids, while the acidic fraction contains mainly triterpenic acids such as 

masticadienonic acid, isomasticadienonic acid, oleanonic acid and moronic acid.  

The essential oil was isolated via hydrodistillation, and among various conditions of 

distillation applied, the use of 10% phosphoric acid in the distillation medium 

optimized the yield of the oil without affecting its constitution. A total of 64 

components were identified via GC/MS. 

In 1998 a note appeared in the New England Journal of Medicine reporting on the 

activity of mastic gum extracts against Helicobacter pylori. Our in vitro work 

indicated that the activity was exhibited mainly by the essential oil and the acidic 

fraction.  

Folklore medicine information also indicated that the mastic components may be 

active against diabetes. A series of in vivo experiments with Sprague-Dawley rats 

indicated that daily consumption of mastic resulted in 40% decrease in blood glucose 

levels in high fat died-fed rats that also received streptozotoxin injection according to 

a protocol that induces diabetes II in rats. 

 
Λέξεις-Κλειδιά: Pistacia lentiscus var. Chia, mastic gum, resin, mastic essential oil, hydrodistillation, 

triterpenoids, Helicobacter pylori, diabetes mellitus type II 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

H µαστίχα είναι µοναδικό προνόµιο της «Χίας γης» σε παγκόσµια κλίµακα και 

συγκεκριµένα του νότιου τµήµατος της. Αποτελεί τη ρητινώδη έκκριση του 

µαστιχόδεντρου (ή σχίνου), ενός αειθαλούς δέντρου που φύεται στην λεκάνη της 

Μεσογείου. ∆ένδρα του συγκεκριµένου γένους, Pistacia lentiscus, οικογένεια 

Anacardiaceae, συναντώνται σε πολλές χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, όµως από 

αυτά, µόνο η ποικιλία Chia (Pistacia lentiscus var. Chia), που καλλιεργείται 

αποκλειστικά στο νότιο τµήµα της Χίου παράγει το µοναδικό αυτό προϊόν που από τα 

αρχαία χρόνια ευφραίνει, αρωµατίζει, ανακουφίζει και θεραπεύει. Η µαστίχα 

εκκρίνεται από επιφανειακές τοµές που πραγµατοποιούνται στον κορµό και στα 

κλαδιά του µαστιχόδεντρου µε αιχµηρά εργαλεία και στάζει υπό την µορφή 

«δακρύων», τα οποία αφού στεγνώσουν και στερεοποιηθούν, δίνουν τη µυρωδάτη και 

µοναδική στον κόσµο Μαστίχα της Χίου. 

Η µαστίχα Χίου χρησιµοποιείται αυτούσια, στη φυσική της µορφή, για µάσηµα σαν 

τσίκλα, έχει άλλωστε αναγνωριστεί ως πρώτη τσίκλα του αρχαίου κόσµου. 

Παράλληλα, χρησιµοποιείται ως µπαχαρικό σε γλυκά και φαγητά, καθώς και ως 

πρώτη ύλη στην κοσµετολογία, για την παρασκευή καλλυντικών και σαπουνιών, στη 

βιοµηχανία τροφίµων και ποτών, στη χηµική βιοµηχανία, στην παραγωγή 

φαρµακευτικών προϊόντων και τέλος στην παραγωγή ζαχαρωδών, όπως για 

παράδειγµα σε τσίκλες και καραµέλες. 

Η αποκλειστική διαχείριση της φυσικής µαστίχας, από τη συλλογή, την επεξεργασία 

και τελική διάθεση στην Ελλάδα και το εξωτερικό ανήκει στην δικαιοδοσία της 

Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου. 

Η µαστίχα από τα αρχαία χρόνια έχει την φήµη του θεραπευτικού φυτού ενός 

πραγµατικού «Planta Medica». Η µάσηση της ρητίνης έχει βεβαιωθεί ότι έχει θετικές 

επιδράσεις στον άνθρωπο. Μάλιστα, η παραδοσιακή Ιατρική αναφέρει χρήσεις της 

µαστίχας στις ακόλουθες περιπτώσεις: επουλωτική αλοιφή, ζαχαροδιαβήτης, πίεση, 

έλκος στοµάχου, τριχόπτωση, αναιµία, αδενοπάθεια, ακράτεια ούρων, διάρροια, 

εκζέµατα, µόλυνση, πληγές, σπυριά κεφαλής/σώµατος, συρίγγιο, ρευµατισµοί, 

φυµατίωση επιδερµίδας, «ψωροφίτης». 

Ιδιαίτερα επισηµαίνεται ότι σύγχρονες µελέτες έχουν πιστοποιήσει την 

αντιµικροβιακή δράση που έχει στην στοµατική κοιλότητα. Η  δράση της αυτή δεν 

 1



περιορίζεται στην αισθητική βελτίωση αλλά συνεισφέρει και σε χρόνιες ασθένειες 

του στοµάχου σαν το έλκος, κωλικό και γαστρίτιδα. Μια ακόµα δράση της ρητίνης 

που µελετήθηκε είναι στον ζαχαροδιαβήτη. 

Στην παρούσα µελέτη η διαδικασία που  ακολουθήθηκε για την εύρεση δραστικών 

συστατικών, ανέδειξε την  βιολογική δράση του όξινου κλάσµατος µε τα 

τριτερπενικά οξέα  κατά του ελικοβακτηρίου του πυλωρού. 

 

2 Ιστορική ανασκόπηση 
 

Η ιστορία της µαστίχας είναι πολύ παλαιά και µπορεί να αναχθεί αρκετά νωρίτερα 

από την κλασσική εποχή. Η ρητίνη του µαστιχόδενδρου επικράτησε ως µαστίχη σε 

όλο σχεδόν τον κόσµο από την ετυµολογία της οµηρικής λέξης µαστάζω, που 

σηµαίνει µασώ (µάσταξ = στόµα, µασηµένη τροφή). 

Η αρχαιότερη πληροφορία για την Μαστίχα, προέρχεται κατά τον 5ο αιώνα π.Χ. από 

τον Ηρόδοτο (484-420 π.Χ.), ο οποίος αναφέρει χαρακτηριστικά ότι στην αρχαία 

Ελλάδα µασούσαν το αποξηραµένο ρητινώδες υγρό που ρέει από το φλοιό του 

µαστιχόδεντρου1. Επίσης, σύµφωνα µε πληροφορίες του Ηρόδοτου και του ∆ιόδωρου 

από την Σικελία, η µαστίχα αποτελούσε ένα από τα υλικά ταρίχευσης του 

ανθρώπινου σώµατος. Πράγµατι, αναλύσεις που έγιναν στο υλικό ταρίχευσης σε 

µούµιες που βρέθηκαν στην Καρχηδόνα στις ανασκαφές του 1902, έδειξαν αναλογίες 

συστατικών αντίστοιχες µε αυτές της µαστίχας. 

Έκτοτε, για τη µαστίχα έγιναν αναφορές από σηµαντικά πρόσωπα των αρχαίων 

χρόνων, από Έλληνες και Λατίνους γιατρούς, όπως ο Ιπποκράτης (460-377 π.Χ.), ο 

∆ιοσκουρίδης (1ος αιώνας µ.Χ.), και ο Γαληνός (131-202 µ.Χ.), αλλά και από 

ιστορικούς όπως ο Θεόφραστος (372-287 π.Χ.) και ο Πλίνιος (23-79 µ.Χ.) 

συγκλίνοντας σε έναν κοινό όρο για την µαστίχα αυτόν της «σχινικής ρητίνης». Οι 

πληροφορίες για το µαστιχόδενδρο, τη µαστίχα και το µαστιχέλαιο στα συγγράµµατα 

των ανωτέρω, αφορούν κυρίως τις θεραπευτικές τους ιδιότητες κι όχι λεπτοµέρειες 

καλλιέργειας, συγκοµιδής, χρήσης ή διακίνησης της.  

Κατά τη βυζαντινή εποχή η οικονοµία της Χίου ήταν ανθηρή στα χρόνια αυτά µε 

κατά πάσα πιθανότητα την παραγωγή της µαστίχας σαν κύριο λόγο ευηµερίας. 

Πάραυτα δεν υπάρχουν αξιόπιστες πηγές για την οργάνωση, τη συλλογή και το 
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µονοπωλιακό εµπόριο της µαστίχας καθ’ όλη την διάρκεια της Βυζαντινής 

αυτοκρατορίας. Λέγεται πως την εικοσιπενταετία 1304-1329, οι ετήσιες πρόσοδοι της 

Χίου ανέρχονταν σε 200.000 χρυσά νοµίσµατα (το 1/5 περίπου των προσόδων της 

Βυζαντινής Αυτοκρατορίας). Είναι αξιοσηµείωτο πάντως πως το προϊόν αυτό ήταν 

πασίγνωστο στα εµπορικά κέντρα της Ευρώπης και της Ανατολής. Μια από τις 

λιγοστές αναφορές κατά τα χρόνια της Βυζαντινής αυτοκρατορίας είναι ότι λίγα 

χρόνια µετά την κατάληψη της πόλης από τους Φράγκους σταυροφόρους της 4ης 

Σταυροφορίας (1204) και συγκεκριµένα το 1261 ο αυτοκράτορας Μιχαήλ 

Παλαιολόγος αναγκάζεται να εκχωρήσει προνόµια στους Γενουάτες στην Χίο, και να 

την αναγνωρίσει επίσηµα µε την συνθήκη του Νυµφαίου ως γενουατική αποικία.  

Η περίοδος κυριαρχίας των Γενοβέζων στη Χίο (1346-1566) επέδωσε στην παραγωγή 

της µαστίχας νέες διαστάσεις, καθώς το 1349 ιδρύθηκε η περίφηµη «Μαόνα», ένα 

είδος µετοχικής, ναυλωτικής µονοπωλιακής επιχείρησης, η οποία είχε την ευθύνη της 

µαστίχας µε µόνη υποχρέωση να δαπανά για την άµυνα του τόπου. Έτσι, εκτός από 

την προώθηση του εξαγωγικού εµπορίου της µαστίχας, αναπτύχθηκαν βιοτεχνίες 

µεταξωτών, εισήχθη η καλλιέργεια εσπεριδοειδών και γενικότερα τέθηκαν τα θεµέλια 

της σύγχρονης οικονοµικής οργάνωσης του νησιού της Χίου. 

Η Μαόνα επίσης οργάνωσε το εµπόριο της Μαστίχας µε αυτόνοµο ολοκληρωµένο 

πολιτικό-οικονοµικό σύστηµα µε νόµους και ποινές για τους κλέφτες και τους 

κλεφταποδόχους της Μαστίχας. Κανένας δεν επιτρεπόταν να πουλάει Μαστίχα εκτός 

από την Μαόνα. Έτσι, εφόσον κατείχε το αποκλειστικό µονοπώλιο, η παραγωγή και η 

εκµετάλλευση της µαστίχας οργανώθηκε συστηµατικά, µε τρόπο που ώστε να 

καθορίζεται ένα όριο ετήσιας παραγωγής (περίπου 42 τόνοι), διατηρώντας υψηλά την 

τιµή της µαστίχας. Για να είναι ασφαλής µεταφορά του εµπορεύµατος συστάθηκαν µε 

ειδικά πλοία, «πλοία της µαστίχας» για την µεταφορά της µαστίχας στην λεκάνη της 

Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής Οι παραγωγοί ήταν υποχρεωµένοι να 

παραδώσουν ανάλογα µε τους σχίνους που καλλιεργούσαν κάποια ποσά µαστίχας. Αν 

δεν κατόρθωναν να το συγκεντρώσουν τιµωρούνταν µε πρόστιµο διπλάσιο της αξίας 

της τιµής, όπως την καθόριζαν από την εκάστοτε τιµή της αγοράς.  

Όµως µετά την κατάληψη της Χίου από τους Τούρκους η Μαόνα υποχρεώθηκε να 

πληρώνει µέρος του ετήσιου φόρου εις τον Σουλτάνο σε Μαστίχα. Κατά την περίοδο 

της τουρκικής κατοχής, (1566-11 Νοεµβρίου 1912-προσάρτηση της Χίου στην 

υπόλοιπη Ελλάδα), οι µαστιχοπαραγωγοί της είχαν για µια ακόµη φορά ιδιαίτερα 

προνόµια και µεταχείριση. Ο λόγος των ειδικών προνοµιών από τον Σουλτάνο στο 
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«νησί της µαστίχας» (τουρκ. Sakiz Ada), ήταν να ενθαρρύνει τους 

µαστιχοπαραγωγούς ώστε να εργάζονται πιστά και να παράγουν όση µαστίχα 

απαιτούσε η Οθωµανική Αυτοκρατορία. Η Χίος έγινε ένα από τα σπουδαιότερα 

πασαλίκια. Τα χωριά τους, τα Μαστιχόχωρα, ήταν αυτοδιοικούµενα, χωρίς να έχουν 

σχέση µε την κεντρική εξουσία του νησιού. Ακόµα, κατά την εποχή της συγκοµιδής, 

οι πύλες των Μαστιχοχωρίων έκλειναν τα βράδια, ενώ ταυτόχρονα οι αγροφύλακες 

«δραγάτες» βρισκόταν σε επιφυλακή. Επίσης, οι ποινές για τους ληστές, 

κλεπταποδόχους, λαθρέµπορους και γενικότερα παράνοµους παραγωγούς ή πωλητές 

παρέµειναν ιδιαίτερα αυστηρές. Η Χίος αποτέλεσε δώρο του πρώτου Σουλτάνου στην 

Σουλτάνα Βαλιδέ-χανούµ και αυτή, για χάρη της µαστίχας που της ανήκε 

προνοµιακά, ασκούσε επιρροή υπέρ των Ελλήνων µαστιχοπαραγωγών, µε 

αποτέλεσµα οι κάτοικοι των Μαστιχοχωρίων να απολαµβάνουν προνόµια όπως να µη 

γίνεται παιδοµάζωµα στο νησί, η ελεύθερη άσκηση των θρησκευτικών τους 

πεποιθήσεων, η ελεύθερη λειτουργία των εκκλησιών, το δικαίωµα στους Χιώτες να 

εµπορεύονται µαστίχα στην Ευρώπη ακόµα και µε τους εχθρούς του Σουλτάνου, να 

πληρώνουν το χαράτσι (κεφαλικό φόρο) σε µαστίχα κατά το ήµισυ.  

Από το 1890 η παραγωγή αυξάνει συνεχώς και φθάνει τους 256 τόνους ετησίως, 

µέχρι το 1910, όπου η παραγωγή ελαττώνεται µέχρι το 1920 λόγω του βαλκανικού 

και παγκόσµιου πολέµου. Το 1929, περιορίζεται η επέκταση της καλλιέργειας από το 

νόµο 4381 και η παραγωγή σταθεροποιείται στους 256 τόνους ετησίως. Τέλος, το 

1939, µε βάση το νόµο 1390 του 1938, οι µαστιχοπαραγωγοί υποχρεώνονται να 

συνεταιρισθούν στην «Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου», που διαχειρίζεται 

µονοπωλιακά την παραγωγή και διακίνηση της µαστίχας. 

Από όλα όσα αναφέρθηκαν, γίνεται φανερό, πως η µοναδικότητα της µαστίχας την 

κράτησε, σε όλα τα διαφορετικά πολιτικά καθεστώτα, πάντοτε κάτω από στενό και 

συνεχή κρατικό έλεγχο. 

Σήµερα έχει πολλές χρήσεις στη µαγειρική και ζαχαροπλαστική, στην ποτοποιία 

(λικέρ και ούζο µαστίχας), το δε µαστιχέλαιο χρησιµοποιείται στην αρωµατοποιία και 

την τελευταία τριακονταετία στην παρασκευή καλλυντικών. Η Μαστίχα, λόγω της 

ιδιότητάς της σαν σταθεροποιητής χρωµάτων, χρησιµοποιείται επίσης στην 

παρασκευή, υψηλής ποιότητας βερνικιών ζωγραφικής. 
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3 Το µαστιχόδεντρο 

3.1 Γενικά 

 

Τα είδη του γένους Pistacia είναι έξι, όλα δίοικα δένδρα ή θάµνοι µε ρητινώδη φλοιό 

και είναι τα εξής: 

 

1. Pistacia terebinthus: Μικρό φυλλοβόλο δένδρο ή θάµνος που συναντάται σε 

όλες τις παραµεσόγειες περιοχές, µέχρι και την Πορτογαλία. Η ρητίνη που 

παράγει χρησιµοποιείται για φαρµακευτικούς σκοπούς. 

2. Pistacia atlantica: Παρόµοιο µε το προηγούµενο µε περιορισµένη όµως 

εξάπλωση στην Βορειοανατολική Ελλάδα, ευρωπαϊκή Τουρκία και Κριµαία. 

3. Pistacia palestina: Συναντάται στις παραµεσόγειες περιοχές του Ισραήλ, 

Συρία και Παλαιστίνη. 

4. Pistacia vera: Παρόµοιο µε τα προηγούµενα, καλλιεργούµενο για τα βρώσιµα 

σπέρµατα του στην Συρία, Μικρά Ασία και Βόρεια Ευρώπη. 

5. Pistacia chinensis: Φυλλοβόλο δένδρο µέχρι 20 µ. ύψος, ελάχιστα γνωστό 

αλλά και ιδιαίτερα ευαίσθητο. Βρίσκεται στην κεντρική Κίνα και 

χρησιµοποιείται ως καλλωπιστικό. 

6. Pistacia lentiscus: Μικρό αειθαλές δένδρο ή θάµνος που ευδοκιµεί στις ξηρές 

και ανοιχτές περιοχές της Μεσογείου µέχρι και την Πορτογαλία. 

 

Το κέντρο προέλευσης της Pistacia είναι η κεντρική Ασία από όπου τα διάφορα είδη 

του γένους εξαπλώθηκαν γύρω από τη Μεσόγειο και αποτελούν τα βασικά στοιχεία 

της µεσογειακής χλωρίδας. Πολλά είδη Pistacia παράγουν ρητίνη σε κάποιο βαθµό, 

όµως, µόνο δύο από αυτά, η Pistacia lentiscus και η Pistacia atlantica αξιοποιήθηκαν 

από αρχαιοτάτων χρόνων για την παραγωγή και εµπορία αυτού του προϊόντος. 

Σε ότι αφορά την Pistacia lentiscus, κατά κανόνα, τα φυλλάρια της είναι πλατιά, 

σύµφωνα µε την ταξινοµική περιγραφή του Poiret (1809) και του De Candolle 

(1825). Από παρατηρήσεις όµως στις περιοχές Πυργί, Αρµόλια, Κώµη, Βέσσα κ.α., 

φαίνεται ότι εκτός από το συγκεκριµένο είδος µε πλατιά φυλλάρια υπάρχουν και 
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άλλα µε πολύ στενότερα. Επίσης, ο αριθµός των φυλλαρίων σε ένα σύνθετο φύλλο 

δεν είναι σταθερός. 

Ο συστηµατικός όρος «κλώνος» δίδεται για τις διάφορες µορφές µαστιχόδενδρων 

(των αρσενικών) µε βάση παρόµοια γνωρίσµατα όπως το σχήµα των φύλλων και του 

βλαστού, τις µηχανικές ιδιότητες του φλοιού και την ποιότητα της µαστίχας.2 Τα 

περισσότερα από αυτά πήραν το όνοµά τους από την τοποθεσία που καλλιεργούνται 

και υπάρχουν µικροδιαφορές µεταξύ τους. 

Οι πέντε παραλλαγές κλώνων είναι: 

 

1. Μαυρόσκοινος (ή Λαγκαδιώτης): Κυριαρχεί στο µεγαλύτερο µέρος των 

φυτειών, ενώ τα φύλλα του είναι µαυροπράσινα, λεπτά, σχεδόν άµισχα και 

προσφύονται εναλλάξ στον κεντρικό µίσχο. Παράγει πρώτης ποιότητας 

ρητίνη, άφθονη και διαυγή, από νεαρή ηλικία, αλλά η εκροή της ρητίνης δεν 

είναι οµοιόµορφη σε όλα τα στάδια. Στα ηλικιωµένα δένδρα, ο κορµός 

παρουσιάζει σηµάδια κόπωσης και σε αυτό το στάδιο είναι περισσότερο 

ευπρόσβλητος στον µύκητα Polyporus. 

2. Βότοµος: Παρουσιάζει µεγαλύτερη ανάπτυξη και ζωηρότητα από τον 

Μαυρόσκοινο, ενώ τα φύλλα του είναι πιο ανοιχτόχρωµα, παχιά και 

πεπλατυσµένα µε αποστρογγυλεµένες απολήξεις. Ο φλοιός του είναι 

περισσότερο χυµώδης και καταπονείται λιγότερο από τα αλλεπάλληλα 

κεντήµατα. Παρουσιάζει σταθερή εκροή ρητίνης καθ’ όλη τη διάρκεια της 

συλλογής και η απόδοση του είναι η µεγαλύτερη όλων των κλώνων. Όµως, η 

διαύγεια της ρητίνης είναι µειωµένη. 

3. Βιγλιώτης (ή Καλλιµασιώτης): Είναι παρόµοιος µε τον Βοτόµο µόνο που τα 

φύλλα του είναι παχιά και σαρκώδη µε αποστρογγυλεµένα άκρα. Έχει 

ικανοποιητική απόδοση σε ρητίνη, της οποίας όµως το ειδικό βάρος είναι 

χαµηλό, λόγω παγίδευσης µικροφυσαλίδων αέρα. 

4. Κρεµεντινός: Παρόµοιος µε τον Μαυρόσκοινο, αλλά πιο ζωηρός. Το χρώµα 

της ρητίνης είναι κίτρινο και η ποσότητα της ικανοποιητική. Είναι όµως 

σπάνιος κλώνος διότι η ρητίνη του δεν πήζει εύκολα, ενώ µοιάζει για το λόγο 

αυτό µε την «κρεµεντίνη» στην οποία και οφείλει την ονοµασία του. 

5. Λιβανός: Η ρητίνη του είναι κατώτερης ποιότητας και µοιάζει µε το λιβάνι 

από το οποίο παίρνει και το όνοµα του. Συναντάται σπάνια και σποραδικά σε 

ορισµένες κοινότητες της νήσου. 
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Το µαστιχόδενδρο της Χίου (σχοίνος ή σκίνος) ανήκει στην οικογένεια Pistacia 

lentiscus. Είναι θάµνος αειθαλής, έχει ύψος 2-3 m και πολλές φορές φτάνει µέχρι και 

τα 5 m. 

 
Εικόνα 1: Σχοίνος 

  

Αναπτύσσεται µε µεγάλη βραδύτητα. Την πλήρη ανάπτυξή του την παίρνει στα 40-50 

χρόνια. Από τον 5ο ή τον 6ο χρόνο αρχίζει να παράγει µαστίχα και από τον 12-15 

χρόνο δίνει κανονικά πάνω από 320 γραµµάρια και σε σπάνια µέχρι 1 κιλό. Ζει πάνω 

από 100 χρόνια, αλλά υπάρχουν αναφορές µαστιχόδενδρων 200 χρόνων. Μετά τα 70 

αρχίζει η παρακµή. Ο αρσενικός σχοίνος δίνει καλύτερη ποιότητα µαστίχας από τον 

θηλυκό και έτσι µόνο αυτός καλλιεργείται στα Μαστιχόχωρα. 

 

 
Εικόνα 2: Συστάδα από σχοίνους 
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3.2 Καλλιέργεια 

3.2.1 

3.2.2 

Φυτείες 

 

Η θέση των φυτειών των µαστιχόδενδρων εξαρτάται από τοπικούς παράγοντες. 

Συνήθως συναντώνται σε µικρές και επίπεδες περιοχές σε κοιλάδες, κατά µήκος 

δρόµων ή κοντά στα ίδια τα χωριά. Η συνολική έκταση που καταλαµβάνουν τα 

µαστιχόδενδρα είναι 20.000 στρέµµατα (το 12% της καλλιεργήσιµης γης). 

Υπολογίζεται ότι ο πληθυσµός τους ανέρχεται σε 2.000.000 περίπου µαστιχόδεντρα 

σε συγκαλλιεργεια µε άλλα δένδρα (αµυγδαλιές, ελιές). Η µαστιχοκαλλιέργεια 

απασχολεί 4.500 αγροτικές οικογένειες. 

Κάθε φυτεία αποτελείται από µερικές δεκάδες δένδρα φυτεµένα σε σειρές. Οι κόµες 

των δένδρων ακουµπούν µεταξύ τους αν και διατίθεται αρκετή απόσταση µεταξύ των 

κορµών. Πιθανόν η απ’ ευθείας ηλιακή ακτινοβολία επάνω στον κορµό και η 

θέρµανση του να επιδρούν στην ποσότητα του εκκρινόµενου προϊόντος. Στις 

ορεινότερες περιοχές όπου το έδαφος έχει κάποια σχετική κλίση, όπως Πυργί, 

Εµποριός, συναντώνται και καλλιέργειες κατά βαθµίδες. 

Η ηλικία της κάθε φυτείας, κρίνοντας από το ύψος των δένδρων (περίπου 3 m) 

ποικίλει. Τα ηλικιωµένα µαστιχόδενδρα φτάνουν συνήθως τα 4-5 m σε ύψος. Ο 

βλαστός διακλαδίζεται, µε παρέµβαση του καλλιεργητή, σε 2-4 πλάγιους οι οποίοι 

διακλαδίζονται και δηµιουργούν µια πυκνή κόµη. Η πορεία της εξέλιξης της κόµης 

του δένδρου έχει µεγάλη σηµασία καθόσον θα πρέπει να υπάρχει άνετη πρόσβαση 

στον κορµό κατά την περίοδο του κεντήµατος και της συλλογής της µαστίχας.   

 

Αναπαραγωγή-Πολλαπλασιασµός. 

 

Το µαστιχόδενδρο πολλαπλασιάζεται αποκλειστικά µε τµήµατα βλαστών 

(µοσχεύµατα) µε εµφανείς οφθαλµούς. Για τις φυτείες επιλέγονται µόνο τα αρσενικά 

δέντρα (καρπόσκινα). Μεγάλα µοσχεύµατα κόβονται και φυτεύονται, στην οριστική 

τους θέση µε κάποια σχετική κλίση. Τα µοσχεύµατα επισηµαίνονται από την 

προηγουµένη χρονιά και φυτεύονται κατά τους µήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο. Το 

βάθος κυµαίνεται από 40-50 cm ενώ η απόσταση µεταξύ των δένδρων προτιµάται 

γύρω στα 3-4 m για να διευκολύνεται το όργωµα και το σκάψιµο. Τα τελευταία 
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χρόνια άρχισαν να χρησιµοποιούνται ορµόνες ριζοβολίας µε ικανοποιητικά 

αποτελέσµατα. 

Η επέκταση της καλλιέργειας του σκίνου ελέγχεται µε ειδικό νόµο ώστε να υπάρχει 

ισορροπία µεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Σύµφωνα µε στοιχεία της ∆ιεύθυνσης 

Γεωργίας της Νοµαρχίας Χίου το 1940 καταγράφηκαν 1.500.000 δένδρα ενώ µε την 

απογραφή του 1986 αυτά ανήλθαν σε 2.184.684. 

 

.  
Εικόνα 3: Πολλαπλασιασµός µε µόσχευµα 

 

3.2.3 Κλάδεµα 

 

Από το 3° έτος της ηλικίας του µαστιχόδενδρου αρχίζει το κλάδεµα του. Κάθε χρόνο 

επιβάλλεται ένα µικρό κλάδεµα των δένδρων και καθαρισµός από τα ξερά κλαδιά 

(κλαδοκάθαρος). Κάθε 5-6 χρόνια επιβάλλεται ένα συστηµατικό κλάδεµα για να 

αποκτήσει το δέντρο το επιθυµητό σχήµα έτσι ώστε να ευνοείται ο αερισµός και η 

καλύτερη εκµετάλλευση της ηλιακής ακτινοβολίας. Επίσης διευκολύνονται και οι 

διάφορες καλλιεργητικές εργασίες όπως σκάψιµο, λίπανση κ.λπ. Μετά από κάθε 

κλάδεµα οι πρόσφατες τοµές επαλείφονται µε στεγανωτική ουσία (κατράµι) για την 

αποφυγή εισόδου µικροοργανισµών από τα ανοιχτά αγγείο της τοµής. 
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3.2.4 

3.2.5 

3.2.6 

Λίπανση 

 

Το µαστιχόδενδρο έχει ελάχιστες εδαφικές απαιτήσεις και ευδοκιµεί σε άγονα, 

πετρώδη και φτωχά εδάφη. Παρόλα αυτά µια ορθολογιστική λίπανση, µε αζωτούχα 

κυρίως λιπάσµατα, προάγει σηµαντικά την ανάπτυξη και την απόδοση του. Η θειική 

αµµωνία ((NH4)2SO4) ενδείκνυται για φτωχά εδάφη (ασπροχώµατα). Το νιτρικό 

κάλιο (KNO3) ή  η ασβεστούχος νιτρική αµµωνία (CaNH4NO3) παρέχουν 

ικανοποιητικά αποτελέσµατα στα κοκκινοχώµατα. Η λίπανση γίνεται κάθε χρόνο τον 

Ιανουάριο ή Φεβρουάριο και η ποσότητα λιπάσµατος που διατίθεται ανά δένδρο 

κυµαίνεται από 0,5-1 kg. 

Ως εναλλακτική µορφή λίπανσης αναφέρεται η λεγόµενη «χλωρή λίπανση». Περί τον 

µήνα Οκτώβριο, σπέρνονται στην φυτεία σπόροι από ψυχανθή, κατά προτίµηση 

κουκιά (Vicia faba). Όταν τα ψυχανθή φθάσουν στο στάδιο της άνθησης επακολουθεί 

όργωµα και κατά συνέπεια διακοπή της καλλιέργειας. Όπως είναι γνωστό στις ρίζες 

των ψυχανθών συµβιώνουν αζωτοδεσµευτικά βακτήρια. Αυτά προµηθεύονται από το 

φυτό (ξενιστή) τις απαραίτητες για την ανάπτυξη τους οργανικές ουσίες. Σαν 

αντάλλαγµα δεσµεύουν, για λογαριασµό του φυτού, άζωτο από την ατµόσφαιρα. 

. 

Ποτίσµατα 

 

Τα νέα φυτά µετά το φύτεµα έχουν ανάγκη από νερό. Το καλοκαίρι της πρώτης 

χρονιάς επιβάλλονται 2, 3 ή και 4 ποτίσµατα ανάλογα µε τις συνθήκες. Το πότισµα 

κατά το καλοκαίρι της 2ης ή της 3ης χρονιάς µετά το φύτεµα εγγυάται µεγαλύτερα 

ποσοστά επιτυχίας. Τα µεγάλα µαστιχόδενδρα δεν έχουν ανάγκη να ποτιστούν 

καθόσον αντέχουν πολύ στην ξηρασία. Αντίθετα η µεγάλη υγρασία (πολυνεριά) 

ταλαιπωρεί το δένδρο µέχρι σηµείου αποξηράνσεως. Επιπλέον υποβιβάζεται η 

ποιότητα της µαστίχας ενώ αυξάνεται ο κίνδυνος µολύνσεων. 

 

Ασθένειες 

 

Το µαστιχόδενδρο δεν έχει πολλές αρρώστιες και έτσι δεν εφαρµόζεται κανένα 

συστηµατικό πρόγραµµα για την καταπολέµηση τους. Η σπουδαιότερη είναι ένα 
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είδος µύκητα (ίσκα) του γένους Polyporus. Ο µύκητας αυτός ανήκει στην τάξη των 

Polyporales της κλάσης των Βασιδιοµυκητων (Basidiomycetes). Πολλαπλασιάζεται 

µε σπόρια και προκαλεί ζηµίες στους βλαστούς και στις ρίζες. Αρχικά παρασιτεί στον 

φλοιό του δένδρου και αργότερα απλώνει τις υφές του εσωτερικότερα διαβρώνοντας 

την δοµή του κορµού καθόσον τρέφεται µε την κυτταρίνη των κυτταρικών 

τοιχωµάτων. Η αυξηµένη υγρασία αλλά και η προχωρηµένη ηλικία του δένδρου 

ευνοούν την ανάπτυξη του µύκητα. Τα είδη των µυκήτων που προτιµούν 

ρητινοφόρους κορµούς είναι οι: Polyporus tomentosus και Polyporus circinatus. 

Ένα άλλο είδος µύκητα, ο Eutyra armeniaca προκαλεί ολική ξήρανση των 

µαστιχόδενδρων. Ο µύκητας αυτός µετά την προσβολή του δένδρου αποφράσσει τα 

αγγεία (τραχείες) και καταστρέφει τα καµβιακά κύτταρα που τα αναγεννούν 

(τραχειοµυκήτωση). Η προσβολή αυτή εκδηλώνεται ως «αποπληξία» του 

µαστιχόδενδρου. Επειδή η είσοδος του µύκητα γίνεται από τις τοµές του κλαδέµατος, 

αυτές επιβάλλεται να επαλείφονται µε στεγανωτική ουσία (διάλυµα Benonyl 2%). 

Προσβολή από τον παραπάνω µύκητα παρατηρήθηκε σε λίγα µόνο δένδρα. Στις 

περιπτώσεις αυτές επιβάλλεται εκρίζωση των δένδρων και κάψιµο των ξύλων όπως 

επίσης και απολύµανση του λάκκου. 

Το µαστιχόδενδρο προσβάλλεται επίσης από διάφορα «κοκκοειδή» της ψείρας 

(Coccidae), αλλά η προσβολή είναι πολύ περιορισµένη. Η εξάπλωση τους γίνεται µε 

τον αέρα και η εγκατάσταση τους στο φυτό εξαρτάται εκτός των άλλων και από τους 

ανταγωνιστές τους. Η καλή κατάσταση του µαστιχόδενδρου εξασφαλίζει την 

αυτοάµυνα του κατά της κοκκοειδούς ψείρας. Στο σηµείο που θα προσβληθεί το 

φυτικό όργανο δηµιουργείται µια κιτρινωπή κηλίδα εξ αιτίας της αποµύζησης του 

χυµού που προκαλεί αυτός ο οργανισµός. 

Με την προσβολή τα φύλλα και οι νεαροί βλαστοί παραµορφώνονται ενώ η 

εξωτερική εµφάνιση εξ αιτίας των εκκρίσεων κολλωδών ουσιών από αυτά τα έντοµα 

είναι δυσάρεστη. Σε εντονότερη προσβολή εξασθενεί και παρακµάζει το δένδρο. Τα 

µυρµήγκια προστατεύουν αυτά τα έντοµα γιατί τρέφονται από τις κολλώδεις 

εκκρίσεις τους. Εποµένως κατά την καταπολέµηση των κοκκοειδών της ψείρας 

πρέπει να λαµβάνεται υπόψιν και η παρουσία των µυρµηγκιών τα οποία θα πρέπει να 

καταπολεµούνται ταυτόχρονα. 

Η κάµπια της λιπαρίδας Liparis dispar (Liparidae) τρώει τα νεαρά φύλλα, αλλά η 

έκταση της προσβολής είναι περιορισµένη. Η καταπολέµηση της λιπαρίδας γίνεται 

µηχανικά, µε ξύλινη σπάτουλα, και σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης της. Από τα 
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αυγά, την κάµπια µέχρι την χρυσαλίδα. Η εµφάνιση και ανάπτυξη της λυπαρίδας 

γίνεται τον Ιούλιο και Αύγουστο. Πάντως δεν έχουν αναφερθεί σοβαρά προβλήµατα 

µε την λιπαρίδα, οπότε δεν συνιστάται η χηµική καταπολέµηση της. 

Ένα είδος αφίδας η Aploneura lentisci (Homoptera: Aphidae) παρασιτεί κατ’ 

αποκλειστικότητα στο είδος Pistacia lentiscus. ∆ηµιουργεί θυλακοειδείς κύστεις 

(galls) στο βλαστό και τα φύλλα προς το τέλος Μαρτίου και αρχές Απριλίου. Εδώ 

εναποτίθενται τα αυγά και προς τον Οκτώβριο από κάθε κύστη θα προέλθουν µερικές 

εκατοντάδες νέες αφίδες. 

Πρόσφατα προσδιορίστηκαν το ηµίπτερο Agonoscena cistiputon της οικογένειας 

Psyllidae και το παράσιτο κολεόπτερο Sinoxylon sexdentatum της οικογένειας 

Bostrichidae. Αµφότερα παρασιτούν στα φύλλα του µαστιχόδενδρου και αποµυζούν 

τον κυτταρικό χυµό. Το αποτέλεσµα είναι το κιτρίνισµα και η πτώση των φύλλων που 

αποδυναµώνουν το δένδρο. Μελετάται η καταπολέµηση τους µε κατάλληλα 

εντοµοκτόνα (Thiodan ή Gusathion 1,5 %). 

 

3.3 Ανατοµία του Μαστιχόδενδρου 

3.3.1 Φύλλωµα 

 

Τα φύλλα του µαστιχόδενδρου είναι σύνθετα µε 3-4 ζεύγη φυλλαρίων, άλλοτε 

πτερωτά σε ζεύγη και άλλοτε όχι. Ανήκουν στον νανοφυλλικό τύπο ο οποίος είναι µία 

χαρακτηριστική προσαρµογή στις µεσογειακές συνθήκες. Τα φυλλάρια είναι επιµήκη 

και σκληρά µε λεία την πάνω επιφάνεια εξαιτίας του χοντρού κηρώδους 

επιστρώµατος, την εφυµενίδα. Το χρώµα τους είναι σκούρο πράσινο. Στα αρσενικά 

άτοµα τα φύλλα είναι µεγαλύτερα, πλατύτερα και περισσότερο σκούρα. Οι 

επιδερµίδες των δύο πλευρών του φυλλαρίου (πάνω και κάτω) αποτελούνται από 

µικρά επιδερµικά κύτταρα στενά συνδεδεµένα µεταξύ τους. Στην κάτω επιδερµίδα η 

επικοινωνία µε τον περιβάλλοντα αέρα εξασφαλίζεται µε άφθονα και σχετικά µεγάλα 

στόµατα. Η παχιά κηρώδης επίστρωση (εφυµενίδα) που καλύπτει την κάτω 

επιδερµίδα δηµιουργεί ένα κυµατοειδές ανάγλυφο. Αντίθετα στην πάνω επιδερµίδα η 

εφυµενίδα είναι περισσότερο λεία. Η κυµατοειδής εµφάνιση της εφυµενίδας 

παρατηρήθηκε και στα άλλα γένη της οικογένειας Anacardiaceae αλλά και σε άλλες 

ξηροφυτικές οικογένειες. 
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Στο φύλλο οι ρητινοφόροι αγωγοί εντοπίζονται στο κατώτερο τµήµα του 

µεσόφυλλου. Έτσι προστατεύεται η περιεχόµενη ρητίνη από το φως και την 

υπερθέρµανση κάτι που θα µπορούσε να προκαλέσει την πήξη και την δυσκολότερη 

ροή της. Ο ιστός στην περιοχή αυτή χαρακτηρίζεται ως σπογγώδες παρέγχυµα επειδή 

τα κύτταρα έχουν άφθονους µεσοκυττάριους χώρους. ∆ηλαδή το σπογγώδες 

παρέγχυµα είναι αρκετά αραιό για καλύτερο αερισµό. 

Στον επαρκή αερισµό των ιστών του φύλλου βοηθάει και ύπαρξη των πολυάριθµων 

και µεγάλων στοµάτων που κατανέµονται οµοιόµορφα σε όλη την κάτω επιδερµίδα 

του φύλλου. Τα µεγάλα στόµατα είναι ένα κοινό όλης της οικογένειας των 

Anacardiaceae. Οι ανατοµικές ιδιοµορφίες των φύλλων δίνουν τη δυνατότητα στο 

φυτό αυτό να αντιµετωπίσει την µεγάλη ξηρασία και τις υψηλές θερµοκρασίες του 

καλοκαιριού αλλά και τις παγωνιές κατά τη χειµερινή περίοδο. 

 

3.3.2 Βλαστός 

 

Ο βλαστός δεν είναι ευθύς, έχει χρώµα ανοικτό σταχτί στα νεαρά άτοµα και 

σταχτόµαυρο στα ηλικιωµένα. Ο φλοιός είναι σχετικά µαλακός. Στα νεαρά άτοµα ή 

στους κλάδους µικρής ηλικίας είναι λείος, χρώµατος ρόδινο-πρασίνου. Στους 

µονοετείς βλαστούς η επιδερµίδα καλύπτεται από πολυάριθµες συµπαγείς µη 

αδενικές τρίχες. Ο ρόλος αυτών των σκληρών τριχών είναι η προστασία των 

τρυφερών ακόµα ιστών από την επιβουλή των διαφόρων εντόµων. 

Αργότερα, από το δεύτερο έτος, αναπτύσσονται πρόσθετοι προστατευτικοί ιστοί 

(περίδερµα) και ο βλαστός εµφανίζεται ρυτιδωµένος. Τα απονεκρωµένα όµως 

εξωτερικά του στρώµατα (φελλός) δεν αποσπώνται εύκολα. Το ξύλο είναι ρητινώδες 

και αρκετά σκληρό. Οι παλαιότεροι αλλά και οι απονεκρωµένοι βλαστοί εποικούνται 

από ένα είδος χρυσοκίτρινου λειχήνα Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. Ο λειχήνας 

αυτός προτιµά ιδιαίτερα το µαστιχόδενδρο ενώ αντίθετα δεν εποικεί καθόλου τα 

παρακείµενα δένδρα όπως π.χ. Ceratonia siliqua ή Pyrus spinosa Forskal. 
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3.3.3 Ρίζες 

 

Οι ρίζες φθάνουν τα 20 m µήκος ενώ το βάθος που εισχωρούν είναι ελάχιστο 

(επιπολαιόριζο). Το εκτεταµένο επιφανειακό ριζικό σύστηµα είναι µία ξηροφυτική 

προσαρµογή για την εκµετάλλευση των λιγοστών και σύντοµων βροχοπτώσεων. Στο 

µικρό βάθος όµως που εισχωρούν έχουν το µειονέκτηµα να είναι εύκολα 

προσπελάσιµες στους διάφορους ζωικούς οργανισµούς. Ο κίνδυνος είναι 

µεγαλύτερος στις νεαρές τρυφερές (πρωτογενείς) ρίζες που δεν έχουν αναπτύξει 

ακόµα προστατευτικούς ιστούς (περίδερµα). Η αδυναµία αυτή παρακάµπτεται αφ' 

ενός µε την ανάπτυξη σκοτεινόχρωµων κυττάρων που φέρουν στα χυµοτόπια τους 

φαινολικές ενώσεις και αφ’ ετέρου µε την δηµιουργία κρυστάλλων οξαλικού 

ασβεστίου. 

Τα κύτταρα µε φαινολικές ενώσεις αναπτύσσονται στους περιφερειακούς ιστούς 

(φλοιός) και γύρω από τους ρητινοφόρους αγωγούς. Οι κρύσταλλοι του οξαλικού 

ασβεστίου εµφανίζονται µε τη µορφή µεµονωµένων κρυστάλλων, δεσµίδας βελονών 

γνωστές και ως ραφίδες και κρυσταλλικής άµµου. Σε όλες τις περιπτώσεις οι 

κρύσταλλοι καταλαµβάνουν ολόκληρο το κύτταρο που χαρακτηρίζεται ως 

ιδιόβλαστο. Τα κύτταρα που περιέχουν κρυστάλλους διατάσσονται γύρω από τους 

ρητινοφόρους αγωγούς αλλά και στους περιφερειακούς ιστούς. 

Το οξαλικό ασβέστιο (CaCOO)2 προέρχεται από το οξαλικό οξύ (COOH)2. Αυτό 

είναι ένα παραπροϊόν του µεταβολισµού και µε την µορφή του οξέος είναι τοξικό για 

το κύτταρο. Με την µετατροπή του ευδιάλυτου οξαλικού οξέος στην αδιάλυτη, 

κρυσταλλική, µορφή του οξαλικού ασβεστίου απαλλάσσεται το κύτταρο από µια 

τοξική ουσία και ταυτόχρονα ενισχύεται η άµυνα του φυτού. Οι ζωικοί οργανισµοί 

που θα δοκιµάσουν να γευτούν τις τρυφερές ρίζες θα αποθαρρυνθούν από την 

στυφότητα των φαινολών και εάν επιµείνουν οι κρύσταλλοι θα τους προξενήσουν 

ανεπανόρθωτες βλάβες στο πεπτικό τους σύστηµα. Ο αερισµός και η οξυγόνωση της 

ρίζας επιτυγχάνεται µε πολυάριθµα φακίδια που διακόπτουν τη συνέχεια του 

προστατευτικού ιστού (περίδερµα). 
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3.4 Οι Ρητινοφόροι Αγωγοί 

3.4.1 Κατανοµή των ρητινοφόρων αγωγών 

 

Οι ρητινοφόροι αγωγοί της Pistacia lentiscus var. Chia βρίσκονται στο βλαστό, στα 

φύλλα και στη ρίζα. Στο βλαστό, κατά µήκος ρητινοφόροι αγωγοί υπάρχουν στο 

φλοίωµα των ηθµαγγειωδών δεσµίδων. Οι ρητινοφόροι αγωγοί οριοθετούνται 

εσωτερικά από επιθηλιακά κύτταρα. Στην εξωτερική πλευρά των επιθηλιακών 

κυττάρων βρίσκονται µια ή περισσότερες σειρές άλλων κυττάρων που ονοµάζονται 

κύτταρα θήκης. 

Εξωτερικά οι ρητινοφόροι αγωγοί προστατεύονται από τόξα σκληρεγχυµατικών ινών. 

Οι σκληρεγχυµατικές ίνες αποτελούνται από 3-4 σειρές κυττάρων και περιβάλλουν 

τον αγωγό µόνο από την περισσότερο ευάλωτη (εξωτερική) πλευρά. Στην ίδια 

περιοχή απαντώνται σποραδικά ιδιόβλαστα κύτταρα που περιέχουν φαινόλες και 

κρυστάλλους οξαλικού ασβεστίου. Στη ρίζα κατά µήκος ρητινοφόροι αγωγοί 

υπάρχουν στο φλοίωµα. Όπως στο βλαστό, έτσι και στη ρίζα υπάρχουν πολυάριθµα 

κύτταρα που περιέχουν άφθονα σκοτεινά κοκκία ή χυµοτόπια µε ταννίνες, τα οποία 

βρίσκονται κοντά και γύρω από τους ρητινοφόρους αγωγούς. 

Οι ρητινοφόροι αγωγοί συνεχίζονται και στα φύλλα. Στον κεντρικό µίσχο αλλά και 

στους µικρότερους µίσχους των επί µέρους φυλλαρίων απαντώνται έξι ρητινοφόροι 

αγωγοί που συνοδεύουν τον αγωγό ιστό και συγκεκριµένα µέσα στο φλοίωµα 

(ηθµοσωλήνες). Τα επιθηλιακά κύτταρα που σχηµατίζουν τον αγωγό έχουν παχιά 

κυτταρικά τοιχώµατα και διευθετούνται στενά χωρίς µεσοκυττάρια διαστήµατα. Στην 

κεντρική νεύρωση των φύλλων υπάρχουν 3 ρητινοφόροι αγωγοί που συνοδεύουν τις 

αντίστοιχες ηθµαγγειώδεις δεσµίδες. 

Οι ρητινοφόροι αγωγοί εµφανίζονται ήδη από τα πολύ νεαρά στάδια ανάπτυξης των 

φύλλων. Ακόµα και τα υποτυπώδη φύλλα (λέπια) που προστατεύουν τους οφθαλµούς 

(µπουµπούκια) διαθέτουν ρητινοφόρους αγωγούς και µάλιστα καλά ανεπτυγµένους. 

Η παρουσία τους εκεί ενισχύει τον προστατευτικό ρόλο αυτών των λεπιών στους 

τρυφερούς οφθαλµούς. Οι ρητινοφόροι αγωγοί στα λέπια των οφθαλµών παράγουν 

ρητίνη που λειτουργεί ως απωθητική ουσία σε πολλά έντοµα. Ακόµα οι ατµοί που 

αναδύονται από την εξάτµιση της ρητίνης είναι ενοχλητική µέχρι και τοξικοί σε 

έντοµα που η παρουσία τους είναι ανεπιθύµητη για το µαστιχόδενδρο. Ο ρόλος αυτός 

ενισχύεται επίσης και µε την παρουσία των συµπαγών µη αδενικών τριχών. 
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Τα λέπια των οφθαλµών στο µαστιχόδενδρο καλύπτονται από ένα κηρώδες 

επίστρωµα για την αποφυγή ξήρανσης ή ψύξης των εσωτερικών, τρυφερών ιστών 

κατά τη διάρκεια της ληθαργικής περιόδου, δηλαδή του χρόνου εφησυχασµού. 

Ακόµα τα λέπια προστατεύουν τους οφθαλµούς από µηχανικές επιδράσεις (πιέσεις, 

χτυπήµατα) που θα είχαν ως συνέπεια την σύνθλιψη των υποκείµενων ευαίσθητων 

ιστών. Εξίσου ενδιαφέρουσα είναι η χρωµατική προσαρµογή των λεπιών 

προκειµένου να κρατήσουν µακριά τα έντοµα. ∆εν έχουν έντονα ή εντυπωσιακά 

χρώµατα για να µην προκαλούν την προσοχή. Αντίθετα µε αµυδρές αποχρώσεις (από 

γκρίζο µέχρι καφετί) δίνουν την εντύπωση ότι πρόκειται για απονεκρωµένα όργανα. 

 

3.4.2 Μηχανισµός έκκρισης της ρητίνης 

 

Είναι από πολύ καιρό γνωστό ότι η έκκριση της ρητίνης λαµβάνει χώρα σε 

εξειδικευµένες ανατοµικές δοµές, τους ρητινοφόρους αγωγούς. Οι ρητινοφόροι 

αγωγοί µελετήθηκαν διεξοδικά στα γυµνόσπερµα και ιδιαίτερα στα πεύκα. Οι 

ρητινοφόροι αγωγοί στο πεύκο είναι παρόµοιες επιµήκεις δοµές από επιθηλιακά 

κύτταρα, τα οποία περιβάλλουν έναν ενδοκυτταρικό χώρο. Τα επιθηλιακά κύτταρα 

που διευθετούν τον χώρο του αγωγού είναι λεπτότοιχα ενώ εξωτερικά υπάρχουν µία 

ή περισσότερες στοιβάδες κυττάρων, µε σχετικά λεπτό κυτταρικό τοίχωµα, πλούσιο 

σε πηκτινικές ουσίες. 

Οι ρητινοφόροι αγωγοί στα πεύκα σχηµατίζονται σχιζογενούς και ακολουθούν ένα 

παρόµοιο πρότυπο ανάπτυξης. Οι αρχικοί αγωγοί µπορούν να αναγνωρισθούν στα 

πρώιµα στάδια της ανάπτυξης του φυτού, µερικές φορές ακόµα και στο σπέρµα. 

Εκτός από τα γυµνόσπερµα (πεύκα) οι ρητινοφόροι αγωγοί απαντούν και σε πολλά 

γένη των αγγειόσπερµων. 

Η διαδικασία έκκρισης της ρητίνης στην Pistacia lentiscus var. Chia περιλαµβάνει 

δύο στάδια. Αρχικά ο σχηµατισµός των επί µέρους συστατικών στα επιθηλιακά 

κύτταρα και στη συνέχεια η καταστροφή των κυττάρων αυτών και η απελευθέρωση 

των συστατικών στο εσωτερικό του αγωγού. Τα κυτταρικά τοιχώµατα αυτών των 

κυττάρων διαλύονται βαθµιαία αρχίζοντας από τις στοιβάδες που βρίσκονται κοντά 

στο κυτόπλασµα. Τα διάφορα συστατικά των κυττάρων, τα υπολείµµατα των 
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κυτταρικών τοιχωµάτων, µεµβράνες, ακόµα και ολόκληρα κύτταρα δηµιουργούν µία 

άµορφη µάζα η οποία αποτελείτο πρόδροµο υλικό της ρητίνης. 

Οι θέσεις όπου συντίθεται η ρητίνη δεν είναι ακόµη επακριβώς γνωστές, καθόσον δεν 

έχει ακόµη εφαρµοσθεί κάποια κατάλληλη µέθοδος για την παρακολούθηση των 

πρόδροµων ουσιών σε ζωντανά κύτταρα στα διάφορα στάδια. Η παρουσία της 

ρητίνης στα διάφορα κυτταρικά διαµερίσµατα φαίνεται µόνο από την ηλεκτρονική 

πυκνότητα (σκοτεινό χρώµα) που παρουσιάζουν τα τελευταία, ύστερα από χρώση µε 

τετροξείδιο του οσµίου (OsO4). 

Σε ρητινοφόρους αγωγούς του φλοιού των πεύκων παρατηρήθηκαν σκοτεινές 

(οσµιόφιλες) σταγόνες στα πλαστίδια και στο ενδοπλασµατικό δίκτυο. Έτσι, 

υπέθεσαν ότι η σύνθεση των τερπενίων της ρητίνης στα επιθηλιακά κύτταρα 

πραγµατοποιείται, αρχικά, από ένζυµα που βρίσκονται, είτε στο εσωτερικό των 

πλαστιδίων, τα οποία περιβάλλονται από ενδοπλασµατικό δίκτυο είτε στη µεµβράνη 

των πλαστιδίων. Μεταγενέστερα επικράτησε η άποψη ότι τα υπεύθυνα ένζυµα 

βρίσκονται στις µεµβράνες του ενδοπλασµατικού δικτύου. 

Οι ρητινοφόροι αγωγοί στις βελόνες, το φλοιό και στον κορµό των πεύκων Pinus 

sylvestris και Pinus sibirica κατέληξε στο συµπέρασµα ότι το ενδοπλασµατικό 

δίκτυο, ο πυρηνικός φάκελος, τα πλαστίδια και τα µιτοχόνδρια παίρνουν µέρος στη 

σύνθεση της ρητίνης.3 Επιπλέον, διατύπωσε την άποψη ότι όλα τα στάδια της 

σύνθεσης της ρητίνης συµβαίνουν σε καθένα από τα προαναφερθέντα οργανίδια. Στο 

πεύκο (Pinus halepensis) παρατήρηθηκε την ύπαρξη λιπιδιακής φύσης υλικών στα 

δικτυοσώµατα (συσκευή Golgi) και στο εσωτερικό κυτόπλασµα.4 Σταγόνες λιπιδίων, 

οι οποίες θεωρήθηκε ότι περιέχουν ρητίνη ή πρόδροµες ουσίες της ρητίνης βρέθηκαν 

επίσης στον πυρηνικό φάκελο, στα πλαστίδια, στα µιτοχόνδρια, στο ενδοπλασµατικό 

δίκτυο, στο εσωτερικό κυττόπλασµα, καθώς και στις δύο πλευρές της πλασµατικής 

µεµβράνης. 

Γίνεται, λοιπόν, φανερό ότι η σύνθεση των επί µέρους συστατικών της ρητίνης 

πραγµατοποιείται ξεχωριστά σε διάφορα κυτταρικά διαµερίσµατα και είναι πιθανό, 

ότι στα διάφορα κυτταρικά οργανίδια συντίθενται διαφορετικά συστατικά. Ακόµα, 

βρέθηκε ότι η σύνθεση των διαφόρων τερπενίων συµβαίνει σε διαφορετικά όργανα 

του φυτού (βλαστός, φύλλο, ρίζα, άνθος, καρπός). Καθένα από αυτά παράγει 

ξεχωριστά τερπενικά συστατικά τα οποία έχουν το δικό τους αποκλειστικό 

φυσιολογικό ρόλο. 

 

 17



3.5 Ο Οικολογικός σκοπός της έκκρισης 

3.5.1 Γενικά 

 

Η έκκριση είναι αναγκαία διαδικασία του µεταβολισµού, κατά την οποία ο φυτικός 

οργανισµός αποβάλλει διάφορες ουσίες (εκκρίµατα) οι οποίες µετά την αποβολή τους 

εκπληρώνουν σηµαντικούς φυσιολογικούς σκοπούς. Τα διαφοροποιηµένα, για το 

σκοπό αυτό κύτταρα ονοµάζονται εκκριτικά κύτταρα και οι πολυκύτταρες δοµές πού 

εκκρίνουν συγκεκριµένες ουσίες χαρακτηρίζονται ως εκκριτικοί ιστοί. 

Εκτός από τους ρητινοφόρους αγωγούς που εκκρίνουν ρητίνες, όπως στα πεύκα ή εν 

προκειµένω στο µαστιχόδενδρο, υπάρχουν πολλά ακόµα ειδή εκκριτικών ιστών όπως: 

 

1. Υδατώδη. Απαντούν κυρίως στα φύλλα και εκκρίνουν νερό. Η διαδικασία 

αυτή ονοµάζεται σταγονόρροια (guttation) και προκαλείται από πίεση στις 

ρίζες. Η σύσταση του υγρού εκκρίµατος ποικίλλει από σχεδόν καθαρό νερό, 

µέχρι διάλυµα οργανικών και ανόργανων ενώσεων. 

2. Αλαταδένες. Αποµακρύνουν ιόντα από το κυτόπλασµα µε µια ενεργό 

διαδικασία. Είναι ένας σηµαντικός µηχανισµός για τη ρύθµιση της 

περιεκτικότητας των φυτών σε µέταλλα. 

3. Νεκτάριο. Εκκρίνουν σάκχαρα και ο ρόλος τους είναι να προσελκύουν 

έντοµα, τα οποία πραγµατοποιούν στη συνέχεια τη γονιµοποίηση. Τα 

συστατικά που αποτελούν το νέκταρ είναι κυρίως γλυκόζη, σουκρόζη και 

φρουκτόζη. 

4. Κολλώδεις εκκριτικοί ιστοί. Οι κολλώδεις ουσίες µπορεί να χρησιµεύουν ως 

αποθέµατα τροφής, για κατακράτηση νερού, ως λιπαντικά στην κορυφή της 

αναπτυσσόµενης ρίζας, ως συγκολλητές στη διασπορά των σπερµάτων, στη 

σύλληψη εντόµων από τα σαρκοβόρα φυτά και σε άλλες µη γνωστές ως τώρα 

λειτουργίες. 

5. Αδένες των σαρκοφάγων φυτών. Εκκρίνουν ένζυµα για την πέψη εντόµων ή 

µικρών ζώων, τα οποία συλλαµβάνουν. 

6. Γαλακτοφόροι αγωγοί. Περιέχουν «γαλακτώδη χυµό» (latex). Ο όρος latex 

χρησιµοποιείται για να αποδώσει την αιώρηση ή την ύπαρξη γαλακτώµατος 

πολλών µικρών σταγονιδίων υγρού µε διαφορετικό δείκτη διάθλασης. 
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7. Ιστοί που εκκρίνουν λιπόφιλες ουσίες. Σ’ αυτήν την κατηγορία 

συµπεριλαµβάνονται και οι ρητινοφόροι αγωγοί. Εκτός από τις λιπόφιλες 

ουσίες εκκρίνονται ακόµα τερπένια, λίπη, φλαβονοειδή, αγλυκόνες και κηροί. 

Τα τερπένια, όµως, αντιπροσωπεύουν τη σηµαντικότερη οµάδα αυτής της 

κατηγορίας. 

 

Η οικολογία της έκκρισης των τερπενίων από τα φυτά έχει ελάχιστα µελετηθεί. Έτσι, 

επικρατούν πολλές απόψεις για το ρόλο τους, οι πιο αξιόπιστες από τις οποίες είναι η 

προσέλκυση ζωικών οργανισµών και η άµυνα του φυτού. Τα τερπένια, καθώς και 

άλλες ουσίες όπως ταννίνες και αλκαλοειδή παίζουν σηµαντικό ρόλο στη σχέση 

φυτού-ζώων. Πρόκειται για αµυντικές ουσίες που δρουν άµεσα ή έµµεσα. Ορισµένες 

παράγονται εκ των προτέρων, ενώ άλλες µόνο όταν το φυτό τραυµατιστεί. Οι 

αµυντικές ουσίες µπορεί να είναι δηλητηριώδεις (π.χ. αλκαλοειδή) και να βρίσκονται 

σε συνηθισµένους φυτικούς ιστούς. Φαίνεται λοιπόν, ότι η παρουσία κυττάρων µε 

ταννίνες κοντά στους ρητινοφόρους αγωγούς της Pistacia lentiscus var. Chia. να έχει 

προστατευτικό χαρακτήρα. 

Ανάλογο προστατευτικό χαρακτήρα φαίνεται να έχουν και οι κρύσταλλοι, που 

εµφανίζονται συχνά κοντά στους ρητινοφόρους αγωγούς. Επίσης, άµεσα 

συνδεδεµένες µε τους ρητινοφόρους αγωγούς όλου του φυτού είναι οι 

σκληρεγχυµατικές ίνες οι οποίες προσφέρουν εκτός από προστασία και στήριξη στον 

αγωγό. Οι ρητινοφόροι αγωγοί είναι δοµές µεγάλου µήκους που αποτελούνται από 

λεπτότοιχα επιθηλιακά κύτταρα. Αυτά από µόνα τους δεν έχουν επαρκή ικανότητα 

στήριξης. 

Πολλοί επικονιαστές προσελκύονται από το φυτό µε την έκκριση από αυτό διαφόρων 

ελαίων, λιποειδών ουσιών, γλυκεριδίων και οξέων. Εκτός, όµως, από την 

προσέλκυση, σε µερικές περιπτώσεις η έκκριση έχει ακριβώς τον αντίθετο ρόλο, 

δηλαδή την προφύλαξη του φυτού από ανεπιθύµητα έντοµα και παθογόνους µύκητες. 

τη διαπνοή, ενώ η εκκρινόµενη ρητίνη που καλύπτει την επιφάνεια των φύλλων τις 

ζεστές µέρες έχει σκοπό την µείωση της θερµοκρασίας του φύλλου µε αύξηση της 

αντανάκλασης της ακτινοβολίας από αυτό. 

Η παρουσία των ρητινοφόρων αγωγών, όπως επίσης και τα γενικότερα ανατοµικά 

χαρακτηριστικά των επιµέρους φυτικών οργάνων της Pistacia lentiscus var. Chia 

αποτελούν µέρος της στρατηγικής µε την οποία αυτό το φυτό προσαρµόζεται άριστα 

στις αντίξοες ξηροφυτικές συνθήκες. Μάλιστα, χαρακτηρίζεται ως ένα από τα πλέον 

 19



ανθεκτικά είδη µεταξύ πολλών σκληρόφυλλων του µεσογειακού οικοσυστήµατος. 

Αυτό βέβαια, καταδεικνύεται και από την εξάπλωση του είδους σε ολόκληρη τη 

λεκάνη της Μεσογείου. 

Όλοι οι επί µέρους ρητινοφόροι αγωγοί της ρίζας, του βλαστού και των φύλλων 

σχηµατίζουν ένα συνεχές τρισδιάστατο σύστηµα. Μέσω του συστήµατος αυτού 

αυξάνεται η συγκράτηση του νερού στους ιστούς µε αποτέλεσµα την προστασία του 

φυτού από την αφυδάτωση και την ξηρασία. Από την άλλη µεριά τυχόν 

τραυµατισµός κάποιου οργάνου θα έχει ως συνέπεια την έξοδο ρητίνης µαζί µε τον 

χυµό του αγωγού ιστού. Οι εκκρινόµενες τερπενικές ουσίες φτάνουν στο µέρος όπου 

υπάρχει η «πληγή». Ορισµένα συστατικά εξατµίζονται, ενώ κάποια άλλα παραµένουν 

και επουλώνουν το τραύµα έτσι ώστε το φυτό να έχει τις λιγότερες απώλειες σε χυµό. 

Επιπλέον η παρουσία της ρητίνης στην τραυµατισµένη περιοχή βοηθάει στην άµυνα 

του φυτού εµποδίζοντας την είσοδο παθογόνων µικροοργανισµών από την πληγή. 

Έτσι το φυτό καθίσταται λιγότερο ευπαθές µετά από ένα τραύµα. Σ’ αυτήν ακριβώς 

την ιδιότητα βασίζεται όλη η τέχνη της από αιώνων παραγωγής της ρητίνης η οποία 

χρησιµοποιείται κυρίως ως µαστίχα στο νησί της Χίου. 

  

3.6  Συγκοµιδή της µαστίχας 

 

Η συγκοµιδή της µαστίχας είναι µια επίπονη διαδικασία που απαιτεί κυρίως τέχνη και 

δευτερευόντως δεξιοτεχνία. Είναι µια διαδικασία που ξεκινά από την αρχή του 

καλοκαιριού και αποπερατώνεται το τέλος Οκτωβρίου. 

 

3.6.1 Προκαταρκτικές εργασίες 

 

Πριν από το κέντηµα και τη συλλογή της µαστίχας το έδαφος γύρω από τον βλαστό 

θα πρέπει να ελευθερωθεί από τα άλλα φυτά. Ακολουθεί καθάρισµα, ισοπέδωση και 

πάτηµα, έτσι ώστε οι σταγόνες µαστίχας που τυχόν θα πέσουν στο έδαφος να είναι 

εύκολο να παραληφθούν. Οι εργασίες του καθαρίσµατος της «κυκλικής» περιοχής 

(κατασκευή τραπεζιών) αρχίζουν προς το τέλος Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου. 

Το ξύσιµο του εδάφους και η απαλλαγή του από τα αγριόχορτα γίνεται µε ένα ειδικό 

σιδερένιο εργαλείο την «άµια». Η λέξη «άµια» προέρχεται από το οµηρικό ρήµα 
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αµάω = θερίζω, κόπτω, συλλέγω. Εκτός από τα ειδικά σχεδιασµένα εργαλεία 

(ξυστριά) για την εργασία αυτή χρησιµοποιούνται φτυάρια και µυστριά. Αυτή η 

διαδικασία είναι η πλέον άχαρη και κοπιαστική. Ακολουθεί σκούπισµα της 

καθαρισµένης περιοχής µε κοινή σκούπα ή µε αυτοσχέδια από τα ίδια τα κλαδιά του 

σκίνου. Παλαιότερα οι σκούπες κατασκευάζονταν από κλαδιά αστυφίδας (Poterium 

spinosum) ή από εχινοπόδια (Genista acanthoclada).  

 

 
Εικόνα 4 :Ξύσιµο του σχοίνου 

 

Η ισοπέδωση γίνεται µε ασπρόχωµα καλά κοσκινισµένο. Το ασπρόχωµα πιέζεται 

καλά για να δηµιουργηθεί λεία επιφάνεια. 

 
Εικόνα 5: Καθαρισµός του σχοίνου 

 

Οι σταγόνες της µαστίχας πάνω στο ασπρόχωµα αποκτούν λαµπρότητα και 

στερεοποιούνται ευκολότερα. Εξ άλλου το ασπρόχωµα, αποτελούµενο από 
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ανθρακικό ασβέστιο (CaCO3), είναι αδρανές υλικό και δεν επηρεάζει τις φυσικές και 

χηµικές ιδιότητες της µαστίχας αλλά ούτε και την καθαρότητα της. Στην αντίθετη 

περίπτωση, όταν δηλαδή το χώµα του «τραπεζιού» δεν είναι ασπρόχωµα, η µαστίχα 

σκουραίνει και χάνει από την εµπορική της αξία. Η µαστίχα αυτή αποκαλείται 

«µαυροµάστιχο». Όταν περατωθούν αυτές οι εργασίες αναµένεται η 15η Ιουλίου, για 

να αρχίσει το κέντηµα. 

 

 
Εικόνα 6: Ασπροχωµάτισµα του σχοίνου 

 

3.6.2 Πρώτο κέντηµα (ρήνιασµα) 

 

Η µαστίχα είναι το αποτέλεσµα του τραυµατισµού του φλοιού του βλαστού µε ειδικά 

εργαλεία µε κυρίαρχο το «κεντητήρι», ένα µικρό, αιχµηρό και αυλακωτό στην άκρη 

του εργαλείο. Οι τοµές, «κεντήµατα», επαναλαµβάνονται µερικές φορές από τις 

αρχές Ιουλίου µέχρι το τέλος του Αυγούστου. Οι τοµές είναι κάθετες ή επιµήκεις και 

εισχωρούν σε βάθος 4-5 mm. Το µήκος τους είναι 10-15 mm. Ο αριθµός των τοµών 

είναι ανάλογος µε το µέγεθος και την ηλικία του δένδρου. Αρχίζει από 10-20 και 

φθάνει τις 100 κεντιές σε όλη τη διάρκεια του κεντήµατος. Το κέντηµα γίνεται δυο 

φορές την εβδοµάδα και διαρκεί 5-6 εβδοµάδες. Οι κάθετες τοµές προτιµώνται γιατί 

επουλώνονται ευκολότερα. Το κέντηµα γίνεται τις πρωινές ώρες. Η στερεοποίηση της 

µαστίχας (πήξιµο) διαρκεί από 10-15 ή ακόµα και µέχρι 20 ηµέρες. Ο αέρας και η 

χαµηλή θερµοκρασία επιταχύνουν το πήξιµο. 
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Εικόνα 7: Εργαλεία για το ξύσιµο και το κέντηµα του σχοίνου 

 

3.6.3 Πρώτη συλλογή 

 

Η πρώτη συλλογή γίνεται µετά τις 15 Αυγούστου όταν έχουν συµπληρωθεί 6-10 

κεντήµατα. Όταν στερεοποιηθεί η µαστίχα αρχίζει το πρώτο µάζεµα µε ένα ειδικό 

εργαλείο που λέγεται «τιµητήρι» ή «καµωτήρι». 

 

  
Εικόνα 8: Κέντηµα µε κεντητήρι                                  Κέντηµα µε σφυράκι 

 

 Πρώτα συλλέγεται η χοντρή µαστίχα που έπεσε στο τραπέζι. Με το ίδιο εργαλείο 

συλλέγεται η µαστίχα που έχει πήξει στον κορµό του δένδρου, τα λεγόµενα δάκρυα 

και αυτή που κρέµεται από τα κλαριά (φλισκάρια). Η µαστίχα που συλλέγεται από 

τον µαζευτή (συλλέκτη) µε τιµητήρι τοποθετείται αρχικά στο «καυκί», ένα ρηχό 

πανεράκι. Από εδώ µεταφέρεται σε µεγαλύτερο το «µαλαθούνι». Η υπόλοιπη µαστίχα 

στο έδαφος συλλέγεται µε σκούπες ή µε τα χέρια. Η µεταφορά από το χωράφι γίνεται 

µε ειδικά µικρά κοφίνια τα «καλαθούνια ή χανικοκάλαθα». Η αποθήκευση γίνεται σε 

ξύλινα κιβώτια σε δροσερούς χώρους.  
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Εικόνα 9: Κόσκινα, πανέρες και µαστιχοκάλαθα µε τιµητήρια 

 

3.6.4 

3.6.5 

∆εύτερο κέντηµα (κεντιά) 

 

Μετά το πρώτο κέντηµα (ρήνιασµα) ακολουθεί και το δεύτερο για 5-6 εβδοµάδες. 

Και στη φάση αυτή επαναλαµβάνονται οι ίδιες εργασίες µέχρι την τελευταία συλλογή 

του φθινοπώρου. Κάθε δένδρο πρέπει να κεντηθεί 10-12 φορές. 

 

∆εύτερο µάζεµα (ή µάζεµα της κεντιάς) 

 

Το δεύτερο (τελικό) µάζεµα γίνεται µετά τις 15 Σεπτεµβρίου οπότε και συλλέγονται 

όλα πλέον τα δάκρυα από τον κορµό και από το έδαφος. Σύµφωνα µε το νόµο 4381 η 

προθεσµία συλλογής λήγει στις 15 Οκτωβρίου κάθε έτους. Το µάζεµα της κεντιάς 

έχει πανηγυρικό χαρακτήρα και συνοδεύεται µε οµαδική έξοδο του χωριού.  

Η µαστίχα παράγεται κατά τους µήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέµβριο. Εάν 

το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες η συλλογή παρατείνεται και τον Οκτώβριο. Ο 

καθορισµένος µε νόµο χρόνος συλλογής από τις 15 Ιουλίου µέχρι τις 15 Οκτωβρίου, 

εξασφαλίζει την οµοιόµορφη παραγωγή της ρητίνης (πήξιµο). Με απόφαση του 

νοµάρχη η συλλογή µπορεί να παραταθεί για ένα ακόµα δεκαπενθήµερο. Μετά το 

µάζεµα και για όλο σχεδόν το χειµώνα ακολουθούσε στα σπίτια το καθάρισµα. 

Ο µέσος όρος απόδοσης ανά δένδρο ποικίλλει πάρα πολύ, τόσο µεταξύ των ατόµων 

του. ιδίου κλώνου, όσο και µεταξύ αυτών διαφορετικών κλώνων. Γενικά η µέση 

απόδοση, σύµφωνα µε τους παραγωγούς, είναι 80–200 g ανά δένδρο. Η αρχική 
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απόδοση σε νεαρή ηλικία είναι 7–13 g ενώ αργότερα η απόδοση φθάνει τα 130–200 g 

περίπου. Σε σπάνιες περιπτώσεις η απόδοση φθάνει τα 650 g. 

Η µεγαλύτερη απόδοση του µαστιχόδεντρου γίνεται στην ηλικία των 12-15 ετών. 

Στην ηλικία αυτή πρέπει να γίνονται τα κεντήµατα και µάλιστα τα πρώτα χρόνια 

πρέπει αυτά να γίνονται µε κάποια φειδώ. Τα πολλά κεντήµατα σε νεαρή ηλικία 

προκαλούν εξάντληση και επιφέρουν πρόωρη γήρανση του δένδρου. Έκκριση 

ρητίνης µπορεί να γίνει και χωρίς την παρέµβαση του καλλιεργητή πιθανόν από 

µικροτραυµατισµούς από έντοµα. 

 

3.6.6 Εναλλακτικές µέθοδοι συλλογής 

 

Η συλλογή της µαστίχας γίνεται εδώ και αιώνες µε τον παραδοσιακό τρόπο µε την 

στερεή της µορφή. Τα τελευταία χρόνια (από το 1994) γίνονται προσπάθειες για την 

συλλογή της µαστίχας µε εναλλακτικές µεθόδους οι οποίες αποβλέπουν στο 

µικρότερο κόστος. Από τις πειραµατικές αυτές προσπάθειες αναφέρονται οι 

παρακάτω: 

 

1. Συλλογή ρητίνης σε υγρή µορφή. Κατά την µέθοδο αυτή οι τοµές στο 

µαστιχόδενδρο επαλείφονται µε µία ιστοερεθιστική ουσία Ethrepon (Ethrel) 

σε µορφή πάστας που εφαρµόζεται σε 2 τοµές περίπου ηµικυκλικές, δύο 

φορές κατά τη θερινή περίοδο. Ακόµα το Ethrepon εφαρµόζεται µερικές 

φορές πάνω στις γνωστές κεντιές. Η παραπάνω ουσία προάγει την έκκριση 

της ρητίνης. Η συλλεγόµενη ρητίνη έχει µεγαλύτερο ποσοστό µαστιχελαίου 

το οποίο παραλαµβάνεται µε µικρότερο κόστος κατά την απόσταξη. Τα 

αποτελέσµατα δεν αξιολογήθηκαν ακόµα ώστε να εξαχθούν ασφαλή 

συµπεράσµατα. 

2. Χρήση της πάστας θειικού οξέος. Με τη µέθοδο αυτή δεν γίνεται κέντηµα αλλά 

εφαρµογή πάστας θειικού οξέος-καολίνης σε αναλογία θειικό οξύ 60 %-

καολίνη 40% στο φλοιό του µαστιχόδενδρου. Με τη µέθοδο αυτή παράγεται 

περισσότερη ρητίνη, µε λιγότερα εργατικά, πλην όµως στο σηµείο εφαρµογής 

δεν µπορεί να γίνει επούλωση του τραύµατος µε αποτέλεσµα τον µαρασµό 

του δένδρου. 
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3. Χρήση πλαστικών φύλλων. Έγινε πειραµατική προσπάθεια συγκέντρωσης της 

ρητίνης σε πλαστικά φύλλα (νάιλον) ή παρόµοια υλικά. Στις περιπτώσεις 

αυτές η ρητίνη δεν στέγνωνε καλά και έχανε το κρυσταλλικό της χρώµα. 

4. Εφαρµογή διαχυτήρων θειώδους νατρίου. Πάνω στον κορµό και στους 

βραχίονες του δένδρου εφαρµόζονται πλαστικά που περιέχουν την παραπάνω 

ουσία. Το µαστιχόδενδρο ερεθίζεται και παράγει ρητίνη η οποία συλλέγεται 

πάνω στους διπλούς νάιλον σάκους που περιέχουν τη χηµική ουσία. Τα 

αποτελέσµατα δεν ήταν ενθαρρυντικά γιατί και η ποσότητα της ρητίνης ήταν 

λιγότερη αλλά και η ποιότητα της υποβαθµισµένη. 

 

3.7 Καθαρισµός της Μαστίχας 

3.7.1 Καθάρισµα 

 

Από το Νοέµβρη (και για το µεγαλύτερο µέρος του χειµώνα) αρχίζει το καθάρισµα 

της µαστίχας. Μια κοπιαστική, λεπτή και µακροχρόνια εργασία, που αφαιρεί τα ξένα 

σώµατα από την µαστίχα, (φύλλα, ξύλα, πέτρες, κ.λ.π). Το καθάρισµα γίνεται 

συνήθως σε παρέες γυναικών. Βάζουν την µαστίχα σε µεγάλα σινιά (ταψιά) και µε 

µικρά µαχαίρια καθαρίζουν από πάνω του τα φύλλα, τις πέτρες και ότι άλλη 

ακαθαρσία υπάρχει. 

 

 
Εικόνα 10: Καθαρισµός της µαστίχας. 
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3.7.2 Πλύσιµο 

 

Μετά το καθάρισµα της µαστίχας πλένεται µε νερό και σαπούνι, εργασία απαραίτητη, 

που θα κάνει την µαστίχα λαµπερή. Μετά το πλύσιµο η µαστίχα απλώνεται να 

στεγνώσει σε δροσερό µέρος υπό σκιά. 
 

  
Εικόνα 11: Πλύσιµο της µαστίχας 

  
Εικόνα 12: Άπλωµα της µαστίχας για να στεγνώσει 

 

Παράδοση στο Συνεταιρισµό 3.7.3 
  

Αφού η µαστίχα καθαριστεί τότε παραδίνεται στους κατά τόπους συνεταιρισµούς και 

από εκεί µεταφέρεται στην Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου. Εδώ τελειώνει η 

ιστορία της µαστίχας για τους παραγωγούς µέχρι τον επόµενο χρόνο και ξεκινάει το 

επόµενο στάδιο επεξεργασίας. 

  

  
Εικόνα 13: Παράδοση της µαστίχας από υπαλλήλους της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου 
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4 Τα συστατικά της µαστίχας 
 

Η σύσταση της µαστίχας βασίζεται σε 3 βασικά µέρη της, στο πολυµερικό κοµµάτι 

που αποτελείται από µονοτερπενικά πολυµερή, όπως αυτό που β-πολυ-µυρκένιου, τα 

κλάσµατα των ουδέτερων και όξινων τριτερπενοειδών συστατικών και το αιθέριο 

έλαιο. Τα δυο τελευταία έχουν αναφερθεί σαν τα βιολογικά ενεργά τµήµατα της 

µαστίχας,  γιατί το πολυµερές για ευνόητους λόγους δεν µπορεί να παρουσιάσει 

βιολογική δραστικότητα. Αλλά από χηµικής απόψεως µπορεί να παρουσιάσει πολύ 

ενδιαφέρουσα χηµεία. Αφού το µυρκένιο µπορεί να πολυµεριστεί µε ιδιαίτερη 

ταχύτητα κυρίως στο σκοτάδι αντί στο φως που είναι το αναµενόµενο.  

Το κύριο βιολογικά ενεργό κοµµάτι είναι αυτό των τριτερπενοειδών συστατικών 

όπως έχει αναφερθεί και προγενέστερα. Τα τριτερπενοειδή παράγωγα είναι µια 

µεγάλη οµάδα φυσικών προϊόντων (στερόλες, στεροειδή, σαπωνίνες) που 

προέρχονται C-30 τριτερπενία, δηλαδή τερπένια µε 30 άνθρακες που έχουν προέρθει 

από 6 µονάδες ισοπρενίου. Τα περισσότερα τριπερπένια υπάρχουν σε κυκλική µορφή 

(π.χ. λανοστερόλη) παρά ανοικτής ευθείας αλυσίδας (π.χ. σκουαλένιο) που αποτελεί 

πρόδροµο µόριο των προαναφερθέντων. Τα δε τριτερπενοειδή προέρχονται από την 

ενζυµατική κυκλοποίηση (σκουαλενο-κυκλάσες) του σκουαλενίου, 

εποξυσκουαλενίου και δυσ-σκουαλένιου. Γενικά, είναι άχρωµα, κρυσταλλικά, µε 

υψηλό σηµείο ζέσεως, οπτικά ενεργές ουσίες, που είναι δύσκολο να χαρακτηριστούν 

λογω της έλλειψης χηµικής δραστικότητας. Όµως υπάρχει µια ευρέως διαδεδοµένη 

διαδικασία που λέγεται αντίδραση Liberman-Burchard (αντίδραση οξικού ανυδρίτη 

σε πυκνό υδροχλωρικό οξύ) και δίνει γαλαζοπράσινο χρώµα µε τα περισσότερα 

τριτερπένια και στερόλες. 

Τα περισσότερα κυκλικά τριτερπενοειδή έχουν ανθρακικό σκελετό 6-6-6-5 

τετρακυκλικό, 6-6-6-5 πεντακυκλικό, 6-6-6-6 πεντακυκλικό και έχουν αποµονωθεί 

από φυσικές πηγές5. 

Μια σηµαντική κατηγορία αυτών είναι τα στεροειδή και απόλυτα συγγενικά µε τις 

ενώσεις που υπάρχουν στην µαστίχα και θα αναφερθούν µετέπειτα. Τα στεροειδή 

είναι µια σηµαντική κατηγορία φυσικών προϊόντων των οποίων οι δοµές έχουν ως 
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βάση το σκελετό του υδρογονωµένου τετρακυκλικού περυδρο-

κυκλοπεντανοφαινανθρενίου.  

A B

C D1

4
5

8

9

11

12
13

7

6

3

2 10
16

15
14

17

Περυδρο-κυκλοπεντανο-Φαινανθρένιο  
 

Τα στεροειδή είναι πολύ διαδεδοµένα στη φύση και απαντώνται τόσο σε φυτικούς 

όσο και σε ζωικούς οργανισµούς. Είναι δυνατόν να προέλθουν βιοσυνθετικά από τα 

τριτερπένια λανοστερόλη (στα ζώα) και κυκλοαρτενόλη (στα φυτά). Τα στεροειδή 

σχηµατίζονται από τα συγκεκριµένα τριτερπένια µε απώλεια τριών µεθυλο-

υποκαταστατών από τον ανθρακικό σκελετό και ενός µικρότερου τµήµατος της 

πλευρικής αλυσίδας. Ειδικά τα στεροειδή των ζωικών οργανισµών συµµετέχουν σε 

πολλές σηµαντικές βιολογικές λειτουργίες. Οι ορµόνες του φύλου των θηλαστικών, οι 

στερόλες, τα χολικά οξέα, η βιταµίνη D, οι ορµόνες των επινεφριδίων 

(κορτικοστεροειδή), οι καρδιακοί γλυκοζίτες ανήκουν στην κατηγορία των 

στεροειδών. Τα στεροειδή τα οποία απαντούν στη φύση, συνήθως είναι ενωµένα µε 

οξυγόνο στον C-3. Επίσης τα περισσότερα στεροειδή είναι υποκατεστηµένα µε 

µεθυλοµάδες στις θέσεις C-10 και C-13, ενώ στον C-17 υπάρχει κάποιος 

υποκαταστάτης που είναι αλκύλιο ή άλλη οµάδα. Τα φυτικά στεροειδή αποτελούν 

την κυριότερη πηγή στεροειδών φαρµάκων. Ένα µικρό ποσοστό παρασκευάζεται από 

ζωικά στεροειδή και η ολική σύνθεση είναι συµφέρουσα µόνο στην περίπτωση 

ορισµένων αρωµατικών στεροειδών και των 19-νορ-στεροειδών, όπως η 

νορεθιστερόνη. Η λειτουργία των στεροειδών είναι να διατηρούν την ρευστότητα της 

κυτταρικής µεµβράνης και την ρύθµιση της σταθερότητας της. Ίσως αυτή είναι µια 

από τις πιθανές αιτίες των φαρµακευτικές δράσεων των συστατικών της µαστίχας 

(π.χ. µαστιχαδιενονικό οξύ). Οι ιδιότητες που τους προσάπτουν µπορεί να οφείλονται 

σε προσοµοίωση µορίων που παράγονται από τον οργανισµό για την διατήρηση του. 
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4.1 Το Πολυµερές 

 

Αµέσως µετά την χάραξη του σχοίνου η υγρή µαστίχα αρχίζει να αναπτύσσει µια 

πολυµερικής φύσης ουσία, που στην αρχή είναι αρκετά µαλακή αλλά σκληραίνει µε 

την πάροδο του χρόνου. Το πολυµερές αυτό που παράγεται γενικότερα σε όλη την 

συνοµοταξία της οικογένειας των φυτών  Pistacia lentiscus έχει αναφερθεί να είναι το 

cis-1,4-β-πολυµυρκένιο6 και αποτελεί προϊόν πολυµερισµού µέσω ριζών από το 

µονοτερπενίου µυρκένιο. 

n

 
cis-1,4-β-πολυµυρκένιο 

 

4.2 Η γήρανση της ρητίνης 

 

Η γήρανση της µαστίχας και γενικότερα των τριτερπενικών ρητινών οφείλεται κατά 

κύριο λόγο στην οξείδωση, στον σταυρωτό πολυµερισµό και στην αποσύνθεση των 

ενώσεων της.7,8 Αυτές οι διαδικασίες µπορούν να γίνουν παρουσία φωτός είτε 

απουσία του.9 Όλες τα παραπάνω συνεισφέρουν στην γήρανση αλλά η οξείδωση είναι 

ο σηµαντικότερος παράγοντας και µπορεί να περιγράφει γενικά µε τις παρακάτω 

αυτοοξειδωτικές αλυσιδωτές αντιδράσεις µέσω ριζών10,11: 

 

Έναρξη:  R-H + X (εκκινητής) → R· + X-Η      (i)  

∆ιάδοση:  R· + O2 → ROO·        (ii) 

ROO· + R-H → ROOH + R·      (iii) 

Παρεµπόδιση: ROOH → RO· + ·OH       (iv) 

Τερµατισµός: RO· + R΄O· → ROOR’       (v) 

RO· + R΄· → ROR’       (vi) 

R· + R΄· → RR’                  (vii) 

 

Άπαξ και δηµιουργηθεί η ρίζα (i) αντιδρά αµέσως µε ένα διαθέσιµο µόριο οξυγόνου 

(ii). Οι παραγόµενες υπεροξυ ρίζες είναι σχετικά σταθερές και καθοριστικές για το 
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στάδιο (iii) που είναι το καθοριστικό στάδιο της αντίδρασης. Η απόσπαση υδρογόνου 

από ένα µόριο στο στάδιο (iii) ανταγωνίζεται επίσης µε την προσθήκη στους διπλούς 

δεσµούς, που δίνει το πρώτο βήµα στον αποχρωµατισµό της ρητίνης. Οµολυτική 

διάσπαση των υδρουπεροξειδίων επάγονται µε θερµότητα ή µε φως εξαρτωµένου από 

την ενέργεια που απαιτείται στην (iv), που παράγει αλκοξυ ρίζες RO, που είναι 

ιδιαίτερα δραστικά µε αλκοόλες, αιθέρες και κετόνες. Μερικά από τα γνωστά 

προϊόντα οξείδωσης των φυσικών ρητινών, παρόλο που δεν αναµένονται από την 

διαδικασία των παραπάνω αντιδράσεων, υπάρχουν όµως ενδείξεις ότι σχετίζονται µε 

δευτερεύοντες αντιδράσεις µε αυτών της αυτοοξείδωσης. 

 

4.2.1 Οξείδωση  

 

Η οξείδωση της φυσικές ρητίνες συµβαίνει και κατά την διάρκεια της ηµέρας, όπως 

και της νύχτας. Μάλιστα έχει αποδειχτεί πως ο ρυθµός οξείδωσης κατά την νύχτα 

είναι ταχύτερος. Καταναλώνοντας οξυγόνο µεσω αντιδράσεων αυτοοξείδωσης 

οδηγούµαστε σε προϊόντα που έχουν υδροξυ, αιθερικές, καρβονυλικές και καρβόξυ 

σαν χαρακτηριστικές οµάδες.  Αρκετές µελέτες έδειξαν ότι η συνολική ποσότητα των 

τριτερπενοειδών είναι συνεχώς µειωνόµενη προς την παραγωγή προϊόντων 

οξείδωσης. Η φυσική γήρανση οδηγεί σε οξείδωση της πλευρικής αλυσίδας των 

τερπενοειδών µε δαµµαρινικό ανθρακικό σκελετό στις θέσεις C-11, C-17 και C-28 

(σχήµα 1) αλλά και σε ολεανικούς και ουρσανικούς ανθρακικούς σκελετούς (σχήµα 

2). Παρεµφερή προϊόντα οξείδωσης έδωσε η τεχνητή γήρανση των τριτερπενοειδών 

ρητινών σε λάµπα φθορισµού και λάµπα ξένου χωρίς τις συχνότητες εκποµπής του 

υπεριώδους. 
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Σχήµα 2 

 

Σε τεχνητή γήρανση σε υπεριώδες φως παρατηρήθηκε η οξείδωση τριτερπενοειδών 

δαµµαρινικου σκελετού στην θέση C-2 του Α δακτυλίου (σχήµα 3) που υπό 

φυσιολογικές συνθήκες δεν συµβαίνει. 
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Σχήµα 3 
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Τα περισσότερα προϊόντα είναι κετόνες που σχεδόν όλες οξειδώνονται περεταίρω σε 

καρβοξυλικά οξέα µέσω αντιδράσεων τύπου Norrish. Απευθείας ακτινοβόληση πίσω 

από ένα γυάλινο παράθυρο, µειώνει την συχνότητα κατά 310-315 nm και δεν οδηγεί 

σε προϊόντα οξείδωσης του Α δακτυλίου. Μια καινοτόµα διαδικασία αναπτύχτηκε για 

την τεχνητή γήρανση τριτερπενικών ρητινών σε διάλυµα µε επακόλουθη 

ακτινοβόληση σε λάµπα φθορισµού, δίνει τα ιδία προϊόντα οξείδωσης µε αυτά των 

φυσικών ρητινών. Αν το πολυµερές της ρητίνης αφαιρεθεί12 η οξείδωση γίνεται 

εντονότερη και γρηγορότερη. Σύµφωνα µε το προηγούµενο η εµπορικά διαθέσιµη 

ρητίνη (ακόµη και η φρέσκια) είναι κατά αρκετά µεγάλο βαθµό οξειδωµένη, για αυτό 

µελετούνται δείγµα αναφοράς για την διαδικασία γήρανσης κάτω από διαφορετικές 

συνθήκες που να περιέχουν ελεύθερες ρίζες. 

 

Ακόρεστες οξειδωµένες ενώσεις µπορούν να παραχθούν από την οξειδωτική 

µετατόπιση ενώσεων µε ολεανικούς ή ουρσανικούς ανθρακικούς σκελετούς, που έχει 

σαν αποτέλεσµα την παραγωγή ταραξερενίων (σχήµα 4). Αυτή η αντίδραση έγινε σε 

διαλύµατα αµυρίνης παρουσία φωτός.13 Στη αντίστοιχη αντίδραση µε ολεανονικό οξύ 

υπήρξαν ανάλογα αποτελέσµατα. Οι ενώσεις µε ταραξανικό σκελετό µπορούν εύκολα 

να δώσουν αντίδραση αντίστροφης Diels-Alder14. Παρόλα αυτά δεν έχουν βρεθεί 

ταραξερενια στις τριτερπενικές ρητίνες, αν και η ύπαρξη τους είναι πολύ πιθανή 

καθώς το ενδιάµεσο ΙΙΙ είναι σχηµατίζεται εξαιρετικά εύκολα από αυτοοξείδωση. 

Ακόµα το 11-οξο-ολεανονικό οξύ είναι πολύ συνηθισµένο στις φυσικές ρητίνες. Άρα 

η παρακάτω σειρά αντιδράσεων είναι αρκετά πιθανή.15,16
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4.2.2 Αποχρωµατισµός (Κιτρίνισµα) 

 

Ο αποχρωµατισµός είναι το εµφανές οπτικό φαινόµενο που παρατηρείται στις 

γηρασµένες ρητίνες και οφείλεται στις ακόρεστες κετόνες που σχηµατίζονται κατά 

την αυτοοξείδωση και απορροφούν στο µπλε (400-490 nm).7,9 Σε πειραµατικές 

διαδικασίες τεχνητής γήρανσης παρατηρήθηκε το εξής αξιοπερίεργο. Το κιτρίνισµα 

συµβαίνει στο σκοτάδι και όχι κατά την έκθεση τους στο φως, όπου η αυτοοξειδωση 

είναι πολύ ισχυρότερη. Τα χρωµοφόρα του κιτρινίσµατος δηµιουργούνται µε δυο 

τρόπους (σχήµα 5):   

 
OH AO OHO - H2O O

∆

AO O

O

O AO
O

O

- H2O

O

O

AO

O

O
- H2O

O

OO O

 Σχήµα 5 
 

(i) σε µια διαδικασία δυο σταδίων που απαιτεί αλλυλική οξείδωση των διπλών 

δεσµών και απόσπαση της υδροξυλοµάδας, που επεκτείνει την ακορεστότητα και 

οδηγεί στις συζηγιακές δικετόνες µε επικείµενη αυτοοξείδωση. Και (ii) συνδυασµός 

αντιδράσεων συµπύκνωσης συµπεριλαµβανοµένου του διµερισµού δυο κετονών, που 

µε αυτοοξείδωση δίνουν κίτρινες ακόρεστες κετόνες. Τα προηγούµενα κίτρινα 

προϊόντα είναι αυτά που πιθανόν προκαλούν την ισχυρή απορρόφηση του 

πολυµερικού κλάσµατος των ρητινών στα 400 nm. Αυτό βρίσκεται σε συµφωνία µε 

ενδείξεις που λένε ότι το κιτρίνισµα συνδέεται µε το µεγάλο µοριακό βάρος των 

τριτερπενικών ρητινών. Η αφαίρεση πυκνών κλασµάτων της ρητίνης που είναι 

σηµαντικά για την γήρανση, µειώνουν αισθητά τον βαθµό του κιτρινίσµατος, παρόλα 

αυτά περισσότερο οξυγόνο καταναλώνεται. 

Το κιτρίνισµα γίνεται κατά κύριο λόγο στο σκοτάδι, ρητίνες που εκτίθενται στην 

ηλιακή ακτινοβολία «λευκαίνονται» ακόµα και σε µικρά χρονικά διαστήµατα 

έκθεσης.7 Οι διαδικασίες που συντελούνται δεν είναι ακόµα πολύ κατανοητές, και τα 

χρωµοφόρα που υπάρχουν δεν έχουν αναγνωριστεί πλήρως. Μια πολύ εύκολη 
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εξήγηση για το κιτρίνισµα των ρητινών είναι ο σχηµατισµός ακόρεστων κετονών. 

Μερικές ενδείξεις για αυτό προέρχονται από την υπέρυθρη φασµατοσκοπία IR. 

Καθώς µετά την γήρανση των ρητινών έχουµε την απορρόφηση στην περιοχή 

κυµαταριθµών των ακόρεστων καρβονυλικών ενώσεων, ιδιαίτερα µετά από 

θέρµανση. Αλλά δεν είναι ξεκάθαρο για το πώς γίνεται αυτό απουσία φωτός γιατί 

υπήρχε η πεποίθηση πως ήταν φωτοεξαρτοµενη διαδικασία. Επιπλέον, έρευνα έδειξε 

ότι οι γερασµένες σε φως ρητίνες υφίστανται µεγάλης έντασης κιτρίνισµα όταν 

γηρενονται θερµικά χωρίς οξυγόνου ή στο κενό.  

 

4.2.3 Πολυµερισµός 

 

Στο παραπάνω σχήµα φαίνεται ο πολυµερισµός του µυρκενίου στα δένδρα της 

οικογενείας Pistacia που παράγει το πολυµερές του cis-1,4-β-πολυµυρκένιου. Το 

οποίο δεν είναι αδιάλυτο στην µεθανόλη και αιθανόλη και είναι παρών σε όλες τα 

είδη των ρητινών του φυτού Pistacia lentiscus var. Chia δηλαδή στην πίττα και στο 

δάκρυ. Εάν η µαστίχα συλλεχτεί στο σκοτάδι, οπότε δεν προωθείται η παραγωγή 

ριζών σε αυτήν, τότε ο πολυµερισµός παρεµποδίζεται, και η µετέπειτα προσπάθεια 

για πολυµερισµό ακόµα παρουσία φωτός αδρανοποιείται καθώς τα µονοτερπένια (και 

το µυρκένιο που υπάρχει σε περίσσεια) έχουν εξατµιστεί. Σύµφωνα µε αυτό το 

δεδοµένο η εξάτµιση των µονοτερπενίων έχει άµεση σχέση µε την πορεία του 

πολυµερισµού και η ποσότητα σε πολυµερές στην ρητίνη (σχήµα 6).  

 

πολυµερισµός 
µεσω ριζών

n

β-µυρκένιο β-πολυµυρκένιο  
Σχήµα 6 

 

Η ρητίνη µπορεί να γηρανθεί και τεχνητά στο εργαστήριο κάτω από µια λάµπα 

Ξένου. Εάν αποµονώσουµε όλες τις συχνότητες ακτινοβόλησης εκτός του 

υπεριώδους τότε υπάρχει µικρότερος βαθµός πολυµερισµού από ότι στις φυσικές 
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ρητίνες. Αντίθετα εάν αφήσουµε την ρητίνη κάτω από λάµπα µε µονό το εύρος της 

υπεριώδους ακτινοβολίας τότε ο ρυθµός παράγωγης του πολυµερούς είναι πολύ 

συγγενικός µε αυτών της φυσικής ρητίνης.7,8

 

Η δοµή του πολυµερούς της µαστίχας είναι εντελώς διαφορετική από άλλων όπως της 

δάµµαρης που αποτελείται από πολυ-καδινένιο.7,8 Έτσι το πολυµερές της µαστίχας 

έχει ένα πολύ µεγαλύτερο βαθµό ακορεστότητας. Είναι ακόµη πιθανό ότι η αλλυλική 

οξείδωση και ο απεντοπισµός των διπλών δεσµών στο πολυµερές της µαστίχας δίνει 

απορροφήσεις πέραν των 400 nm, που προκαλεί το κιτρίνισµα τις µαστίχας. 

 

4.3 Το αιθέριο έλαιο 

 

Η παραλαβή των αιθέριων ελαίων µπορεί να γίνει µε διάφορες µεθόδους (απόσταξη, 

εκχύλιση, σύνθλιψη, κλπ.), ανάλογα µε το είδος και το τµήµα του φυτικού υλικού και 

την περιεκτικότητα του σε αιθέρια έλαια. Ακόµη, θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η 

τιµή του αιθέριου ελαίου, η χηµική σύνθεση των συστατικών του και άλλοι 

παράγοντες. 

 

Η απόσταξη είναι η πιο διαδοµένη µέθοδος που χρησιµοποιείται για την παραλαβή 

των αιθέριων ελαίων. Πάραυτα υπάρχουν διάφορα είδη εξαγωγής προκειµένου να 

αποµονωθούν τα αιθέρια έλαια από το λουλούδι, το φλοιό, τους σπόρους, τα φύλλα, 

τις ρίζες ή της ρητίνες εν προκειµένω, των φυτών: 

 

• Απορρόφηση από καθαρό λίπος: Η µέθοδος αυτή εφαρµόζεται για τη λήψη 

αιθέριων ελαίων τα οποία περιέχονται σε ευαίσθητους ιστούς όπως είναι τα 

πέταλα των ανθέων. Όταν η πρώτη ύλη είναι λουλούδια που παράγουν και 

διασκορπίζουν στο περιβάλλον το αιθέριο έλαιο και µετά τη συλλογή τους, 

τότε µπορεί να γίνει εκχύλιση µε ψυχρό λίπος για την παραλαβή του αιθέριου 

ελαίου. Πρόκειται για βελτίωση της µεθόδου παρασκευής των αρωµατικών 

αλοιφών που είχε εφαρµοστεί στην αρχαιότητα. Κατά τη µέθοδο αυτή νωπά 

άνθη (ολόκληρα ή κατατµηµένα) έρχονται σε επαφή µε καθαρό λίπος το 

οποίο είναι επιστρωµένο πάνω σε πλάκες ως λεπτή στοιβάδα. Το αιθέριο 

έλαιο απορροφάται από το λίπος και εν συνεχεία εκχυλίζεται. Τα άνθη 
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αντικαθίστανται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα µε νέα. Η µέθοδος είναι 

γνωστή ως “εξανθοσµία” (Εnfleurage). 

 

• Η απόσταξη µε υδρατµούς (υδροαπόσταξη): Κατά τη µέθοδο αυτή το 

φυτικό υλικό αναµιγνύεται µε νερό, και µέσα από τη µάζα του διαβιβάζεται 

ατµός παραγόµενος από εξωτερική πηγή. Κατά την διέλευση του µέσα από το 

φυτικό υλικό, ο ατµός συµπαρασύρει το αιθέριο έλαιο και διέρχεται µέσω 

εφαρµοσµένου ψυκτήρα που καταλήγει σε µια φιάλη υποδοχής του 

αποστάγµατος όπου συνυπάρχουν το αιθέριο έλαιο και το νερό. Υπάρχουν 

παραλλαγές του συστήµατος και µια συνηθισµένη από αυτές είναι η συσκευή 

Clevenger. Το αιθέριο έλαιο επιπλέει στο νερό και διαχωρίζεται µε µηχανική 

αναρρόφηση. Η παραλαβή των αιθέριων ελαίων µε απόσταξη διαρκεί 1-3 

ώρες, ανάλογα µε το είδος και την ποσότητα του αιθέριου ελαίου. Με τη 

µέθοδο αυτή αποµονώνονται πολλά πτητικά αιθέρια έλαια χωρίς τον κίνδυνο 

αποσυνθέσεως τους, αφού αποστάζουν σε θερµοκρασίες κάτω των 100 °C 

(Σ.Ζ νερού). Η απόσταξη γίνεται συνήθως σε ατµοσφαιρική πίεση και σε 

ειδικές περιπτώσεις σε ελαττωµένη ή σε υψηλή πίεση.  

 

• Εκχύλιση µε συγκεκριµένο διαλύτη: Στη µέθοδο αυτή η αποµάκρυνση του 

διαλύτη πρέπει να διεξάγεται σε όσον το δυνατό χαµηλότερη θερµοκρασία 

ώστε να µην υπάρχει απώλεια πτητικών συστατικών του αιθέριου ελαίου. Η 

εκχύλιση και ιδιαίτερα η εκχύλιση µε πτητικούς διαλύτες, είναι η µέθοδος που 

προτιµάται όταν η πρώτη ύλη είναι λουλούδια µε αιθέριο έλαιο µεγάλης αξίας 

(π.χ. γιασεµί). Αυτό συµβαίνει γιατί µε αυτό το είδος εκχύλισης αποµονώνεται 

όλο το αιθέριο έλαιο, το οποίο αντιπροσωπεύει το πραγµατικό άρωµα του 

φυτού, από το οποίο προέρχεται (αντίθετα, µε την απόσταξη λαµβάνονται 

µόνο τα πτητικά συστατικά του αιθέριου ελαίου). Η  νέα  και  ήπια  

τεχνολογία  εκχύλισης  βοτανικών  πρώτων  υλών  που  χρησιµοποιεί  ως  

διαλύτη  το  διοξείδιο  του  άνθρακα (CO2). Το  διοξείδιο  του  άνθρακα  είναι  

ένα  φυσικό  αέριο, και  είναι  αναγνωρισµένος  ως  ασφαλής  (GRAS)  

εγκεκριµένος  διαλύτης  για  λιπόφιλα  µόρια. Το ψυχρό  υπερκρίσιµο  υγρό  

διοξείδιο  του  άνθρακα δίνει  εκχυλίσµατα τα  οποία  περιέχουν  ως  επί  το  

πλείστον  αιθέρια  έλαια  και  λιπόφιλα  βοτανικά  συστατικά  που  διαλύει  το  
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διοξείδιο  του  άνθρακα. Η τελική αποµόνωση των συστατικών περιέχει 

υψηλή  από τα αιθέρια συστατικά  και καθόλου υπολείµµατα διαλύτη. 

Επιπλέον τα  εκχυλίσµατα  δεν  περιέχουν  µικροβιολογικούς  ρύπους. Η  

διαδικασία  εκχύλισης  είναι  πιο  ήπια  σε  σύγκριση  µε  αυτήν  της  

απόσταξης  µε  ατµό, λόγω  των  χαµηλότερων  θερµοκρασιών  και  της  

αδρανούς   CO2 – ατµόσφαιρας . Έτσι  δεν  έχουµε  ισοµερισµό, οξειδώσεις 

και υδρόλυση. Το  αιθέριο  έλαιο  που  κερδίζουµε  θεωρείται  ανώτερο  σε  

ποιότητα  σε  σύγκριση  µε  αυτό  που  παίρνουµε  µέσω  της  απόσταξης  µε  

ατµό, σε  φρεσκάδα  και  µε  τυπικό  και  αυθεντικό  άρωµα  που  είναι  πολύ  

κοντά  στην  φυτική  πρώτη  ύλη .  

 

• Μηχανική συµπίεση εν ψυχρώ µε εφαρµογή υψηλής πιέσεως: Το εκ 

πιέσεως λαµβανόµενο υγρό είναι γαλάκτωµα ελαίου σε νερό και το αιθέριο 

έλαιο παραλαµβάνεται µε φυγοκέντρηση. Η µέθοδος αυτή εφαρµόζεται 

κυρίως για την παραλαβή ελαίων των καρπών του γένους Citrus τα οποία 

είναι ιδιαιτέρως ευπαθή σε υδρόλυση και οξείδωση. Η χρησιµοποίηση 

µηχανικών µέσων (σύνθλιψη, έκθλιψη, κλπ.) γίνεται κατά την παραλαβή 

αιθέριων ελαίων από ξηρούς καρπούς ή από το φλοιό των εσπεριδοειδών. Για 

το σκοπό αυτό υπάρχουν ειδικά µηχανήµατα ή πιεστήρια που µοιάζουν µε τα 

ελαιοτριβεία. 

 

• Απόσταξη επιταχυνόµενη µε υπέρυθρη ακτινοβολία (MASD)17. Η MASD 

(Microwave Accelerated Steam Distillation) αποτελεί µια από τις πλέον 

σύγχρονες τεχνικές εξαγωγής αιθέριου ελαίου. Αποτελεί µια επέκταση της 

τεχνικής της υδροαπόσταξης όπου η θέρµανση που παρέχεται είναι από ένα 

πηγή υπέρυθρης ακτινοβολίας. Η οργανολογία είναι ακριβώς η ίδια απλώς την 

θέση του θερµαντικού σώµατος είναι ο φούρνος IR. 
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4.3.1 

4.3.2 

Η σύσταση 

 

Το αιθέριο έλαιο της µαστίχας Χίου αποτελεί σε 1-3% επί του καθαρού βάρους της. 

Το ποσοστό αυτό εξαρτάται από την ποιότητα και την ηλικία της µαστίχας. Η 

ποιότητα «πίτα» της µαστίχας έχει τα υψηλότερα ποσοστά σε έλαιο σε σχέση µε το 

«δάκρυ».18,19 Ακόµα η ηλικία της µαστίχας έχει καθοριστική σηµασία στην ποσότητα 

του αιθέριου έλαιου. Οι γηρασµένη µαστίχα έως 3 ετών περιέχει περίπου 

συγκεντρώσεις αιθέριου ελαίου ίσες ή µικρότερες του 1%. Αντίθετα η φρέσκια 

µαστίχα έως 5 µηνών περιέχει περίπου 3%. Αυτό οφείλεται στην εξάτµιση των 

πτητικών συστατικών της καθ’ όλη την διάρκεια έκθεσης της σε ηλιακή ακτινοβολία. 

Από την στιγµή που συλλέγεται µέχρι την στιγµή της αποθήκευσης η υψηλή τάση 

προς εξάτµιση των συστατικών όλο και αυξάνεται, έκτος αν αποθηκευτεί σε χαµηλή 

θερµοκρασία. Τα κύρια συστατικά από την βιβλιογραφία είναι το α-πινένιο, το β-

µυρκένιο, το β-µυρκένιο, β-καρυοφυλλένιο που ξεπερνούν πολλές φορές το 90%. 

Αυτές οι ενώσεις βρίσκονται σε πολλά είδη δενδρυλλίων και σε ανάλογα πόστα. 

Όµως η µοναδικότητα του αρώµατος του αιθέριου έλαιου έγκειται σε ουσίες  που 

βρίσκονται σε µικρότερα ποσοστά και σε σύνδεσµο να αυτά που βρίσκονται σε 

πλεόνασµα δίνουν την µοναδική ισχυρή οσµή του. 

 

Αντιοξειδωτική δράση 

 

Η αντιοοξειδωτική δράση του αιθέριου ελαίου της µαστίχας έχει αναφερθεί20 και 

στηρίζεται στην ύπαρξη ενώσεων υψηλά σε συγκέντρωση όπως το α-πινενιο.  Η 

αντιµικροβιακή και αντιοξειδωτική δράση για το α-πινενιο έχει βρεθεί και στο 

παρελθόν.21 και σε φαινόλες όπως της ευγενόλης ή άλλων παρεµφερών φαινολικών 

παραγώγων. 
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4.4 Ουδέτερο και Όξινο Κλάσµα-Χηµικά Συστατικά και 

Θρασµάτωση MS 

 

Ένα αρκετά µεγάλο µέρος της ολικής σύστασης της µαστίχας είναι το ουδέτερο και 

όξινο κλάσµα της. Η διαδικασία αποµόνωσης του αναπτύχθηκε κατά την δεκαετία 

του 1950 από τον νοµπελίστα D. H. Barton.22,23 Τα κλάσµατα αυτά περιέχουν ως επί 

των πλείστον, τριτερπενοειδείς ενώσεις, που ονοµάστηκαν, προς τιµήν του φυσικού 

προϊόντος που τις περιείχε, ως µαστιχαδιενονικά και ισοµαστιχαδιενονικά παράγωγα. 

Το κάθε ένα από τα κλάσµατα περιέχει λόγω της µεθοδολογίας αποµόνωσης του 

καρβονυλικού τύπου τριτερπενοειδείς ενώσεις (ουδέτερο κλάσµα) και τριτερπενοειδή 

καρβοξυλικά οξέα (όξινο κλάσµα). Η µεθοδολογία ακολουθεί την αρχή διαχωρισµού 

του πολυµερικού κλάσµατος από όλα τα υπόλοιπα, µε την διάλυση του σε µίγµα 

µεθανόλης-αιθέρα (3:1) εφόσον το πολυµερές είναι µη διαλυτό στην µεθανόλη. Το 

µεθανολικό διάλυµα, κατόπιν, µε διαδοχικές εκχυλίσεις µε αιθέρα και βασικό υδατικό 

διάλυµα ανθρακικού νατρίου 5% λαµβάνονται στην οργανική φάση τα ουδέτερα 

συστατικά και τα όξινα στην υδατική. Με οξίνιση λαµβάνεται το κρυσταλλικό ίζηµα 

του όξινου κλάσµατος που µε διαδοχική εκχύλιση σε οργανικό διαλύτη (αιθέρα) 

παρέχει τα όξινα συστατικά. 

 

Έτσι σύµφωνα και µε τις προγενέστερες αναφορές  αλλά και σύγχρονες24, ,25 26 το όξινο 

και ουδέτερο κλάσµα περιέχει τριτερπενοειδή παράγωγα µε τους ακόλουθους 

ανθρακικούς σκελετούς: 12-ολεανένια (I, µε R3=-CH3, τα R1, R2 ποικίλουν), 18-

ολεανενια (II, µε R3=-CH3, R4=H/H τα R1,R2 ποικίλουν), 28-νορ-17-ολεανενια (III, 

µε R2=-CH3, R3=H/H τα R1 ποικίλει), 7-τιρουκαλλένια (IV, µε R1, R2 ποικίλουν), 

24,25-διυδρο-7-τιρουκαλλένια(V, µε R3=H/H τα R1, R2 ποικίλουν), 8-τιρουκαλλένια 

(VI, τα R1,R2 ποικίλουν), 24,25-διυδρο-8-τιρουκαλλένια (VII, µε R3=H/H τα R1, R2 

ποικίλουν), δαµµαράνια (VIII, µε τα R1, R2, R3 ποικίλουν), λουπάνια (IX, τα R1, R2 

ποικίλουν), λουπένια (X, τα R1, R2 ποικίλουν) και 12-λουπένια  (XI, τα R1, R2 

ποικίλουν) µε τα R3, R4, διαφορετικά. Οι δοµές τους και η αρίθµηση του ανθρακικού 

σκελετού αναφέρεται στην εικόνα 14: 
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Εικόνα 14 
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4.4.1 12- Ακόρεστα ολεανένια και ουρσένια-Μηχανισµοί 
θραυσµάτωσης MS 

 

Οι ενώσεις που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία έχουν πολύ χαρακτηριστική 

θραυσµάτωση27 και οφείλεται στην σε µια αντίδραση αντίστροφης Diels-Alder που 

συµβαίνει στο C δακτύλιο δίνοντας το ιόν a. Η θραυσµάτωση της αντίστροφης Diels-

Alder είναι πολύ χαρακτηριστικό διαγνωστικό εργαλείο για την ένδειξη της ύπαρξης 

του 12(13) διπλού δεσµού των τριτερπενίων του α-και β-αµυρινών. Το ιόν a δίνει µε 

περαιτέρω θραυσµατοποίηση το ιόν c µε m/z 203, ενώ στο µεθυλο-ολεανένιο είναι 

262, ενώ στην περίπτωση της α-και β-αµυρίνης είναι 218. Το ιόν c (m/z 203) 

δηµιουργείται κατά την απόσπαση της εστερικής οµάδας –COOCH3 (m/z 59) και 

κατόπιν της µεθυλοµαδας –CH3 (m/z 15). Σε ενώσεις όπου ο C-17 είναι 

υποκατεστηµένος µε ένα µεθύλιο το ιόν a υπερτερεί κατά πολύ από το c. Αν όµως ο 

υποκατάστατης είναι µια καρβοµεθοξυ-οµάδα τότε υπάρχουν σχεδόν ισόποσα τα 

ιόντα αυτά. Περαιτέρω σχάση του ιόντος c δηµιουργεί το µικρής έντασης ιόν d. Η 

παρακάτω θραυσµατοποίηση συµβαίνει στο πάνω µέρος των 12-ολεανένιων. Η 

υποκατάσταση τον δακτύλιο A και B δεν µεταβάλει την µάζα του ιόντος a (σχήµα 7).  

 

Me R2

Me

Me

R1

R3

Me R4

R3

Me R4

Me R2

Me

R1

a

Me Me

c, m/z 203 d, m/z 203

b

 
Σχήµα 7 

 

Το θραύσµα e είναι από τα πιο χαρακτηριστικά θραύσµατα των πεντακυκλικών 

τριτερπενίων και το µοριακό του βάρος εξαρτάται από το υποκαταστάτη των 

δακτυλίων A και B. Το θραύσµα δεν υπάρχει σε µεγάλη ποσότητα στα 12-ακόρεστα 

τριτρεπένια. Για τα µόρια του β-αµυρινένιου το µοριακό βάρος είναι m/z 191 ενώ 
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στον ολεανονικό µεθυλοεστέρα είναι m/z 205 (σχήµα 8). Γενικότερα τα 12-ολεανένια 

παρουσιάσουν χαρακτηριστικές κορυφές στο φάσµα MS όπως τα  m/z 203, 189, 133. 

 

Me R2

Me

Me

R1

R3

Me R4

Me R2

Me

R1

e

H

R1=H/H, m/z 191
R1=O, m/z 205
R1=OH/H, m/z 207  

Σχήµα 8 

4.4.2 18-Ολεανένια-Μηχανισµοί θραυσµάτωσης MS 

 

Τα πιο χαρακτηριστικά 18-ολεανένια είναι αυτά του µορωνικού µεθυλεστέρα, του 

µορωλικού µεθυλεστέρα, και του 18-ολεανενίου.  Όλα τα παραπάνω µπορούν να 

χάσουν εύκολα τον υποκαταστάτη λόγω αλλυλικής ενεργοποίησης από τον δεσµό 18-

19. Σχάση του δακτυλίου C δίνει το χαρακτηριστικό θραύσµα e (m/z 205) µε R1=O 

για παράγωγα µε R1=OH/H 207 και µε R1=H/H  δίνει m/z 191 όπως και στα 12-

ολεανένια. Ο σχηµατισµός του ιόντος  j γίνεται χωρίς την µετατόπιση υδρογόνου (m/z 

262 για τον µορωνικό και τον µορωλικό µεθυλεστέρα, και 218 για το 18-ολεανένιο). 

Το θραύσµα j υφίσταται περαιτέρω σχάση στο ιόν j’ (m/z 203 σε όλες τις 

περιπτώσεις) (σχήµα 9).  

Me Me

Me

Me

R1

Me Me

R2

Me Me

Me Me

Me

R1

R2

Me Me

j, m/z 203  
Σχήµα 9 
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Στα 18-ολεανένια το πιο συχνό θραύσµα είναι το m/z 189 και ακολουθεί το 203, 

ανάλογα µε την φύση του R1 µπορεί να είναι 191, 203 ή 205. Ένας εναλλακτικός 

µηχανισµός έχει προταθεί µε σχάση του δεσµού 11(12) (µε και χωρίς µετατόπιση 

υδρογόνου) δίνοντας τα ιόντα k και k’ (m/z 204/205 για 18-ολεανένια µε R2=CH3 και 

m/z 248/249 µε R2=-COOCH3) και αντίστοιχα για l και l’ µετά την αποχώρηση του 

υποκαταστάτη στον C-17. Το θραύσµα k µετατίθεται στο πιο σταθερό k’’. Η κορυφή 

µε m/z 177  αντιστοιχεί στo ιόν m όταν το C-17 είναι µεθύλιο (σχήµα 10).  
 

R2

Me Me Me Me

k l, m/z 189

Me Me

Me Me

k'

m, m/z 177

Me Me

l', m/z 190

-R2
R2

Me Me

R2

k''

 
Σχήµα 10 

 

4.4.3 28-Νορ-17-ολεανένια-Μηχανισµοί θραυσµάτωσης MS  

  

Το πιο συνηθισµένο θραύσµα στην περίπτωση των 28-νορ-17-ολεανενίων (π.χ. στις 

28-νορ-17(18)-ολεανεν-3-όνη και 28-νορ-17(18)ολεανεν-3-ολη είναι το m/z 163. ο 

σχηµατισµός αυτού του θραύσµατος εξηγείται από την αντίστροφη αντίδραση Diels-

Alder που αφορά την διάνοιξη του δακτυλίου D, σχηµατίζοντας το ενδιάµεσο f. Οι 

πιο πιθανοί δεσµοί που διασπώνται για να συµβεί περαιτέρω θραυσµάτωση είναι οι 9-

11 και 11-12. Ο 9-11 είναι αυτός που όταν διασπάται δίνει το ιόν g, το οποίο κάνει 

µια µετάθεση προς το σταθερότερο ιόν g’ (σχήµα 11).   
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Me Me

Me

Me

R1

Me Me

Me Me

Me

R1

Me Me

Me Me Me Me

9

11

g, m/z 163 g'  
Σχήµα 11 

 

Η δεύτερη πιο υψηλή κορυφή στο φάσµα της 17(18)-ολεανεν-3όνης είναι το m/z 191 

(ιόν h) που περιέχει τους δακτύλιους D και E από την σχάση των δεσµών 11-12 και 

8-14 (σχήµα 12). 

 

Me Me

Me

Me

R1

Me Me

Me

Me Me

Me Me

Me

Me

R1

Me Me

H
11

12

8

14

4.4.4 

h, m/z 191  
Σχήµα 12 

 

7- και 8-Τιρουκαλλένια 

 

Τα µαστίχα- και ισοµαστίχα- παράγωγα έχουν τον τυροκάλλουλο σκελετό αντίθετα 

µε παλαιότερες αναφορές  που ανέφεραν ως πιο πιθανό σύστηµα το λανοστανικό. 

Αυτά αντιστοιχούν στα ∆-7 και ∆-8 τιρουκαλλένια. Οι χαρακτηριστικές 

θραυσµατώσεις παρουσιάζονται παρακάτω για τους ισο- και µαστιχαδιενονικόυς 

µεθυλεστέρες δίνονται στο σχήµα 13. 
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Σχήµα 13: Θραυσµατώσεις στο φάσµα µάζας για τον Ισο- και Μαστιχαδιενονικό µεθυλεστέρα 

 

Τα πιο χαρακτηριστικά θραύσµατα για τα ∆-7 και ∆-8 παράγωγα είναι τα m/z 95, 55, 

257, 315 και 249. Τα ιόντα µε m/z 121 και 241 υποδεικνύουν την παρουσία ενός  

ισοµαστίχα παραγώγου, ενώ τα  m/z 127 και 227 υποδεικνύουν την παρουσία  

µαστίχα παραγώγων.  Το ιόν m/z 257 αντιστοιχεί σε µια θραυσµάτωση του τύπου [Μ-

πλευρικής αλυσίδας-µέρος του D δακτυλίου-CH3]+, ενώ το m/z 313 προέρχεται από 
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την απόσπαση της πλευρικής αλυσίδας [Μ-πλευρική αλυσίδα]+. Τα επιµερή 

διαφέρουν από τα αρχικά µόρια  µόνο στην θέση της 3-υδροξυλοµάδας, που 

αποσπάται µε την µορφή ενός µορίου νερού από µοριακό ιόν. Το α-επιµέρες 

προτείνεται από την ύπαρξη του m/z 189, ενώ για το β-επιµερές το m/z 161. Όταν το 

µοριακό ιόν [Μ-18]+ δεν είναι µεγάλο, τότε προτείνεται αξονική διευθέτηση β-τύπου, 

ενώ όταν είναι σε µεγαλύτερη αφθονία είναι το α-τύπου. Τα ισοµαστίχα- παράγωγα 

κατά τον χρωµατογραφικό διαχωρισµό εκλούονται πριν από τα µαστίχα παράγωγα. 
 

4.4.5 ∆αµµαράνια 
 

Σχάση της πλευρικής αλυσίδας του δαµµαρανικού σκελετού της 20-

υδροξυδαµµαρινόνης, από τον C-17 έχει ως αποτέλεσµα να παραχθεί το ιόν m/z 315 

και όχι το 355 όπως πιστεύονταν παλαιότερα, καθώς η διάνοιξη του δακτυλίου C µε 

επικείµενη µεταφορά υδριδίου στον δαµµαρανικό σκελετό παράγει το θραύσµα  m/z 

205 (σχήµα 14). Πολύ χαρακτηριστικό επίσης είναι το m/z 109 για τα δαµµαράνια. 

Περαιτέρω θραυσµατοποίηση δίνει τα ιόντα µε m/z 69, 355 και 163. Όταν η πλευρική 

αλυσίδα είναι ένα φουρανικό παράγωγο (οξοτιλλόνη) δίνει το ιόν m/z 399 και την 

µητρική κορυφή στα 143. 
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m/z 205

m/z 109  
Σχήµα 14 
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4.4.6 Λουπάνια  
 

Τα λουπάνια χαρακτηρίζονται από τον πενταµελή δακτύλιο Ε και περιέχουν µια 

ισοπροπυλο-  ή ισοπροπένυλο- οµάδα στον C-19. Η απώλεια των οµάδων αυτών έχει 

ως αποτέλεσµα την µείωση κατά  m/z 43. Η πιο αντιπροσωπευτική ένωση αυτής της 

οµάδας είναι η λούπα-3-ονη (IX, R1=O, R2=CH3) που υφίσταται απώλεια ενός 

µεθυλίου (m/z 411) και της ισοπροπένυλο οµάδας (m/z 383). Το πιο συνηθισµένο 

θραύσµα στα λουπάνια µε κορεσµένη ή ακόρεστη πλευρική αλυσίδα είναι το m/z 205 

(R1=O) και m/z 207 (R1=OH/H) που αντιστοιχεί στο ιόν e. Στα λουπάνια µε 

κορεσµένη πλευρική αλυσίδα η πιο έντονη κορυφή είναι το m/z 191 που αντιστοιχεί 

στον ιόν ο (σχήµα 15). Στα κορεσµένα λουπάνια µε ακόρεστη πλευρική αλυσίδα 

όπως η λούπα-3-όνη εµφανίζεται χαρακτηριστικό m/z 189 από την µετασχηµατισµό 

του m/z 191. Όταν δε υπάρχει το m/z 191 τότε προτείνεται µια κορεσµένη πλευρική 

αλυσίδα, ενώ όταν εµφανίζεται το m/z 189, µια ακόρεστη. Τα λουπάνια ξεχωρίζουν 

από τα 12-ολεανένια στο ότι το ιόν e είναι σε µεγαλύτερη αφθονία στα λουπάνια.  
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(IX, R1=O, R2=CH3)

λούπα-3-ονη 
(IX, R1=O, R2=CH3)

4.4.7 

o, m/z 189

 
Σχήµα 15 

12-Λουπένια 
 

Παρόλο που η αντίστροφη αντίδραση Diels-Alder είναι πολύ χαρακτηριστική κατά 

την θραυσµάτωση των 12-ολεανίων και ουρσανίων, των παραγώγων των αµυρινών, 
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στα 12-λουπένια γίνεται σε µικρότερο βαθµό.  Τα πιο χαρακτηριστικά ιόντα είναι 

αυτά m/z 187, 189, 201, και 203 στα παράγωγα µε R1=O, R2=CH3, R3=Et ενώ στα µε 

R1=OAc/H, R2=CH3, R3=Pr παρατηρούνται αυτά τα m/z 189, 191 και 204. Παρόλα 

αυτά δεν παρατηρείται το ιόν e σε καµία περίπτωση. 
 

4.5 Ουδέτερο Κλάσµα-Χηµικά Συστατικά 
 

Τα συστατικά του ουδετέρου κλάσµατος που έχουν χαρακτηριστεί µε GC-MS στην 

βιβλιογραφία  είναι τα ακόλουθα. 
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Εικόνα 15 

4.6 Όξινο Κλάσµα-Χηµικά Συστατικά 

 

Τα συστατικά του όξινου κλάσµατος που έχουν χαρακτηριστεί µε GC-MS στην 

βιβλιογραφία  είναι τα ακόλουθα: 
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XIII

 
Εικόνα 16 
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4.6.1 Τα Τριτερπενικά Οξέα 

4.6.1.1 Βιοσύνθεση 

 

Όπως έχει αναφερθεί η βιοσύνθεση των µεγάλου µοριακού βάρους τριτερπενικών 

οξέων ξεκινάει µε την χρήση του σκουαλενιου, του εποξυ-σκουαλλενιου και δυσ-

σκουαλενίου ως πρόδροµο µόριο. Το βιοσυνθετικό µονοπάτι της σύνθεσης του 

µαστιχαδιενονικού οξέος και γενικότερα των τετρακυκλικων τριτερπενίων µέσα 

στους ρητινοφόρους αγωγούς περιγράφεται µε τον ακόλουθο µηχανισµό του 

σχήµατος 16: 
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Σχήµα 16 

 

Το καρβοκατιόν που καθορίζει την δηµιουργία του τετρακυκλικού σκελετού είναι το 

δαµµαρινυλο-κατιόν. 
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Αντίστοιχα, το βιοσυνθετικό µονοπάτι της σύνθεσης των ολεανονικών και 

λουπενικών οξέων και γενικότερα των πεντακυκλικών τριτερπενίων µέσα στους 

ρητινοφόρους αγωγούς περιγράφεται µε τον ακόλουθο µηχανισµό του σχήµατος 17: 
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Σχήµα 17 

 

Το καρβοκατιόν που καθορίζει την δηµιουργία του πεντακυκλικού σκελετού είναι το 

λούπυλο-κατιόν. 
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5 Ιατρικές Χρήσεις-Εφαρµογές της Μαστίχας 

5.1 Το ελικοβακτηρίδιο του Πυλωρού (Helicobacter pylori) 

 

Το 1983 οι B.J. Marshall και J.R. Warren διαπίστωσαν ότι στο στοµάχι πολλών 

ασθενών που έπασχαν από χρόνια γαστρίτιδα ή πεπτικό έλκος υπήρχε ένα µικρόβιο 

το οποίο αποµόνωσαν και το ονόµασαν ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού. Για την 

ανακάλυψή τους αυτή τιµήθηκαν µε το βραβείο Nobel ιατρικής το 2005. Οι µελέτες 

που ακολούθησαν, έδειξαν ότι το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού είναι το µοναδικό 

αίτιο της γαστρίτιδας του άνδρου του στοµάχου και έχει σαφή αιτιοπαθογενετική 

σχέση µε το έλκος του στοµάχου και του δωδεκαδακτύλου και επιδηµιολογική 

συσχέτιση µε τον καρκίνο του στοµάχου. 

Οι αποδείξεις για την παθογόνο δράση του  ελικοβακτηρίδιου του πυλωρού είναι οι 

ακόλουθες: Η κατάποση του µικροβίου από τον B.J. Marshall είχε σαν αποτέλεσµα 

να αναπτύξει αρχικά οξεία λοίµωξη του γαστρικού βλεννογόνου από ελικοβακτηρίδιο 

και στη συνέχεια χρόνια γαστρίτιδα του άνδρου. Σε όλους τους ασθενείς µε 

γαστρίτιδα του άνδρου αποµονώνεται το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού. Η εκρίζωση 

της λοίµωξης οδηγεί στην ύφεση της γαστρίτιδας. 

 

5.1.1 Πεπτικό έλκος και χρόνια γαστρίτιδα 

 

Το πεπτικό έλκος, δηλαδή το έλκος του στοµάχου και του βολβού του 

δωδεκαδακτύλου είναι µία πληγή στο βλεννογόνο που καλύπτει την εσωτερική 

επιφάνεια του στοµάχου και του δωδεκαδακτύλου. Το πεπτικό έλκος προσβάλλει το 

10% του πληθυσµού στις αναπτυσσόµενες και τις αναπτυγµένες χώρες στη διάρκεια 

του βίου του. Η νόσος έχει χαµηλή θνητότητα, αλλά λόγω του πόνου που προκαλεί 

και των συχνών υποτροπών, ταλαιπωρεί τους ασθενείς. Το πεπτικό έλκος µπορεί να 

παρουσιάσει σοβαρές επιπλοκές όπως οξεία αιµορραγία (γαστρορραγία), διάτρηση ή 

πυλωρική στένωση. Μέχρι πριν από είκοσι χρόνια η αιτιοπαθογένεια της νόσου ήταν 

άγνωστη. Οι επιστήµονες πίστευαν ότι το έλκος οφείλεται σε διαιτητικούς 

παράγοντες, στο άγχος, στην τοξική δράση ορισµένων ενδογενών παραγόντων, όπως 

είναι το υδροχλωρικό οξύ και η πεψίνη του στοµάχου και σε λήψη αναλγητικών 

φαρµάκων όπως π.χ. η ασπιρίνη. Παρά το γεγονός ότι και σήµερα ακόµα δεν 
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αµφισβητείται ο σηµαντικός ρόλος του υδροχλωρικού οξέος του στοµάχου και η 

ελκογόνος δράση της ασπιρίνης, οι θεωρίες αυτές δεν µπορούσαν να ερµηνεύσουν 

πολλά ερωτήµατα σχετικά µε την αιτιοπαθογένεια του πεπτικού έλκους. 

Με τον όρο «χρόνια γαστρίτιδα» εννοούµε τη χρόνια φλεγµονή του βλεννογόνου του 

στοµάχου. Οι πιο συχνοί τύποι χρόνιας γαστρίτιδας οφείλονται σε χρόνια λοίµωξη 

του βλεννογόνου του στοµάχου από το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού ή σε χρόνια 

λήψη αντιφλεγµονωδών φαρµάκων. Η χρόνια γαστρίτιδα είναι ιστολογική διάγνωση 

και δεν δικαιολογεί συµπτώµατα όπως πόνο, βάρος ή δυσπεψία. Τα συµπτώµατα 

αυτά οφείλονται σε άλλα αίτια και η εκρίζωση του ελικοβακτηριδίου δεν αναµένεται 

να ανακουφίσει τον ασθενή. 

 

5.1.2 

5.1.3 

Η µετάδοση της λοίµωξης 

 

Το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού µεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο µε την 

εντεροστοµατική οδό. Ορισµένες µελέτες στο Περού έδειξαν ότι το µικρόβιο αυτό 

υπάρχει στο νερό των πηγαδιών. Επίσης, έχει ανευρεθεί στα κόπρανα του ανθρώπου. 

Με την κατάποση µολυσµένου υλικού το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού αποικίζει το 

βλεννογόνο του στοµάχου. 

Ο αποικισµός αρχίζει στην παιδική ηλικία και εξαρτάται από κοινωνικοοικονοµικούς 

παράγοντες, κυρίως συνθήκες συγχρωτισµού και κακές συνθήκες υγιεινής, δηλαδή 

έλλειψη νερού υδραγωγείου και σύγχρονης τουαλέτας, όχι συχνό πλύσιµο χεριών µε 

σαπούνι. Στις ανεπτυγµένες χώρες 5-10% των παιδιών έχουν ήδη αποικισθεί µε το 

ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού, ενώ στις αναπτυσσόµενες χώρες το ποσοστό είναι 

πολύ µεγαλύτερο και ξεπερνά το 40%. Στην ηλικία των 50 περίπου ετών 

ανευρίσκεται στο 40-50% του πληθυσµού. 

 

Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και ασθένειες του στοµάχου 

 

Μόνο 2-10% από τους ασθενείς µε χρόνια λοίµωξη του βλεννογόνου του στοµάχου 

από ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού αναπτύσσουν πεπτικό έλκος. Αυτό εξαρτάται από 

παράγοντες ιδιοσυστασίας και τη λοιµοτοξικότητα του στελέχους του µικροβίου. Οι 

επιδηµιολογικές µελέτες έχουν δείξει ότι το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού βρίσκεται 
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σε όλους τους ασθενείς που πάσχουν από χρόνια γαστρίτιδα του άντρου. Επίσης, 

ανευρίσκεται στο 95% περίπου των ασθενών µε έλκος βολβού δωδεκαδακτύλου και 

στο 70% των ασθενών που πάσχουν από έλκος στοµάχου. Στους υπόλοιπους ασθενείς 

µε έλκος το αίτιο είναι η χρήση αντιφλεγµονωδών (αναλγητικά) φαρµάκων, όπως 

είναι η ασπιρίνη και οι εντεροδιαλυτές µορφές της (Salospir). Υπάρχουν και άλλα 

αίτια πεπτικού έλκους, αλλά είναι πολύ σπάνια. 

Όλες οι επιδηµιολογικές µελέτες που έχουν γίνει έδειξαν ότι το µικρόβιο αυτό 

σχετίζεται επίσης µε την αιτιοπαθογένεια του καρκίνου του στοµάχου. Ο κίνδυνος 

αναπτύξεως καρκίνου του στοµάχου σε ασθενείς µε χρόνια γαστρίτιδα από το 

ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού υπολογίζεται ότι είναι εξαπλάσιος από τον υπόλοιπο 

πληθυσµό. 

Οι µελέτες αυτές έδειξαν ότι σε λαούς (πληθυσµούς) που το ελικοβακτηρίδιο του 

πυλωρού αποικίζει το στοµάχι στην παιδική ηλικία, παρατηρείται αυξηµένη 

συχνότητα καρκίνου του στοµάχου (αναπτυσσόµενες χώρες). Αντίθετα σε λαούς µε 

πολύ χαµηλό ποσοστό αποικισµού του στοµάχου κατά την παιδική ηλικία ο καρκίνος 

του στοµάχου είναι σπανιότερος (ανεπτυγµένες χώρες). Αυτός θεωρείται σήµερα ότι 

είναι και ο κύριος λόγος που η συχνότητα του καρκίνου του στοµάχου έχει µειωθεί 

κατά 50% στις ανεπτυγµένες χώρες τα τελευταία 40 χρόνια. 

 

5.1.4 ∆ιάγνωση της λοίµωξης  

 

Υπάρχουν πολλές µέθοδοι ανιχνεύσεως του µικροβίου, όπως η ιστολογική εξέταση, η 

δοκιµασία εκπνοής, η ταχεία µέθοδος ουρεάσης, τα αντισώµατα στο αίµα ή στα 

κόπρανα και η καλλιέργεια βιοψίας. Η ιστολογική εξέταση βιοψίας του στοµάχου 

είναι η πιο ακριβής εξέταση (97% περίπου). Η δοκιµασία εκπνοής µε σηµασµένη 

ουρία είναι η πιο εύχρηστη και συνηθισµένη µέθοδος µε ειδικότητα και ευαισθησία 

95% περίπου. Άλλη συνηθισµένη µέθοδος είναι η λήψη βιοψίας του βλεννογόνου του 

στοµάχου στη διάρκεια της γαστροσκόπησης, που εξετάζεται µε την ταχεία µέθοδο 

ουρεάσης, και δίνει θετικό ή αρνητικό αποτέλεσµα  σε 1-2  ώρες µε ειδικότητα και 

ευαισθησία για  την ανίχνευση του µικρόβιου 95% περίπου. 

Οι εξετάσεις αυτές είναι κατάλληλες για την ανίχνευση της λοίµωξης ή την απόδειξη 

ότι το µικρόβιο έχει εκριζωθεί µετά από ειδική θεραπεία. Η εξέταση για αντισώµατα 

στο αίµα είναι χρήσιµη και φθηνή εξέταση για τη διάγνωση της λοίµωξης, αλλά είναι 
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ακατάλληλη για τον έλεγχο της εκρίζωσης, γιατί τα αντισώµατα στο αίµα µειώνονται 

πολύ αργά (1-3 χρόνια), ώστε να παραµένουν θετικά και µετά από επιτυχή εκρίζωση 

του µικροβίου. 

 

5.1.5 Θεραπεία 

 

Όλες οι µελέτες που έχουν γίνει µέχρι σήµερα έδειξαν ότι σε ασθενείς µε έλκος 

βολβού δωδεκαδακτύλου και λοίµωξη από το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού, η 

εκρίζωση της λοιµώξεως από το βλεννογόνο του στοµάχου, οδηγεί σε πλήρη 

επούλωση του έλκους και ίαση της νόσου. ∆ηλαδή, ο ασθενής δεν παρουσιάζει πλέον 

υποτροπές, όπως µε τις προηγούµενες θεραπείες που γίνονταν µε τους Η2 

ανταγωνιστές ή µε τους αναστολείς της αντλίας πρωτονίων. Ανάλογα είναι τα 

αποτελέσµατα και στο ΜALΤ λέµφωµα του στοµάχου. 

Η εκρίζωση του ελικοβακτηρίδιου του πυλωρού γίνεται µε κατάλληλο συνδυασµό 

φαρµάκων, ώστε να γίνει η επούλωση του έλκους και να εκριζωθεί (σκοτωθεί) το 

µικρόβιο. Το πιο συνηθισµένο θεραπευτικό σχήµα είναι αναστολέας της αντλίας 

πρωτονίων σε συνδυασµό µε Αµοξυκιλλίνη και Κλαρυθροµυκίνη για 8-14 µέρες. Το 

αποτέλεσµα της θεραπείας ελέγχεται στους δύο µήνες. Το ποσο-στό επιτυχούς 

εκρίζωσης µε το σχήµα αυτό είναι 85% περίπου. Σε περίπτωση αποτυχίας του 

πρώτου θεραπευτικού σχήµατος συνήθως δοκιµάζεται άλλος συνδυασµός 

αντιβιοτικών, πάντοτε από ένα γαστρεντερολόγο. 

 

5.2 Η δράση της µαστίχας ενάντια στο Helicobacter Pylori 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα µελετών, που σχετίζονται µε 

την θεραπευτική δράση της µαστίχας σε παθήσεις του πεπτικού συστήµατος όπως το 

έλκος του δωδεκαδακτύλου.  Είναι γνωστό, ότι εδώ και πολλούς αιώνες, η µαστίχα 

χρησιµοποιείται ως µέσο για την ανακούφιση από πόνους του στοµάχου, π.χ. 

γαστρικών διαταραχών, δυσπεψία, γαστραλγία, πεπτικού έλκους κ.α. Τη σηµασία της 

δράσης της µαστίχας ενάντια στο ελικοβακτηρίδιο υπογράµµισε δηµοσίευση στο 

γνωστό επιστηµονικό περιοδικό The New England Journal of Medicine όπου για 

πρώτη φορά αναφέρθηκαν αποτελέσµατα, που επιβεβαίωναν ότι µικρές ποσότητες 
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µαστίχας καταπολεµούν το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και εποµένως µπορούν να 

θεραπεύσουν πεπτικά έλκη σε σύντοµο χρονικό διάστηµα28.   Η πρόταση αυτή όµως 

επιβεβαιώθηκε σε κάποιες µελέτες  αλλά και αµφισβητήθηκε από άλλους 

ερευνητές29,30  Σε πρόσφατη δηµοσίευση  µελετήθηκε την δράση διαφόρων 

συστατικών της µαστίχας και κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η δραστικότητα αυτή 

οφείλεται στα όξινα συστατικά της µαστίχας (τριτερπενικά οξέα) και ιδιαίτερα στο 

ισοµαστιχαδιενολικό οξύ.   

 

5.3 Ο Ανθρώπινος ∆ιαβήτης 

 

Ο σακχαρώδης διαβήτης (diabetes mellitus) πρόκειται για µία αρκετά συχνή 

διαταραχή του µεταβολισµού η οποία χαρακτηρίζεται από αυξηµένη γλυκόζη 

(σάκχαρο) αίµατος. Υπεύθυνη γι’ αυτό είναι η µειωµένη έκκριση ινσουλίνης ή η 

µειωµένη της δράση ή ο συνδυασµός και των δύο. Η χρόνια αυτή υπεργλυκαιµία 

συνδυάζεται µε µακροχρόνια βλάβη, δυσλειτουργία και ανεπάρκεια διαφόρων 

οργάνων και κυρίως των οφθαλµών, των νεφρών, των νεύρων, της καρδιάς και των 

αρτηριών. 

Σχεδόν κάθε τροφή καταναλώνεται µετατρέπεται από τον οργανισµό σε γλυκόζη 

(σάκχαρο). Η γλυκόζη είναι η βασική τροφή (ενέργεια) των κυττάρων. Για να 

µπορέσει όµως η γλυκόζη να εισαχθεί µέσα στα κύτταρα, είναι απαραίτητη µία 

ορµόνη, η ινσουλίνη. Η ορµόνη αυτή εκκρίνεται από το πάγκρεας (πρόκειται για ένα 

µεγάλο αδένα που βρίσκεται πίσω από το στοµάχι). Όταν λοιπόν το πάγκρεας δεν 

παράγει αρκετή ινσουλίνη ή η ινσουλίνη που παράγει δεν δρα σωστά, τότε η γλυκόζη 

που λαµβάνεται από τις τροφές δεν εισέρχεται µέσα στα κύτταρα και εποµένως 

παραµένει στο αίµα µε αποτέλεσµα αύξηση του σάκχαρου του αίµατος (διαβήτης). 

Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι σακχαρώδη διαβήτη. Ο τύπος 1 παρουσιάζεται όταν το 

πάγκρεας δεν παράγει καθόλου ινσουλίνη. Πρόκειται για τον σπανιότερο από τους 2 

τύπους (5-10% των διαβητικών) και συνήθως εµφανίζεται στην παιδική ηλικία. Στον 

διαβήτη τύπου 2 το πάγκρεας παράγει λιγότερη ινσουλίνη απ’ όση χρειάζεται είτε η 

ινσουλίνη που παράγεται έχει µειωµένη δράση.  

 

∆ιακρίνεται σε: 
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• Ινσουλινοεξαρτώµενο σακχαρώδη διαβήτη ή σακχαρώδη διαβήτη τύπου 

1 ο οποίος εµφανίζεται συνήθως στην παιδική ηλικία ή την εφηβεία και 

χαρακτηρίζεται από καταστροφή των β-κυττάρων του παγκρέατος, 

προκαλώντας ένδεια ινσουλίνης. Πρόκειται για τον σπανιότερο από τους 2 

τύπους (5-10% των διαβητικών) και συνήθως εµφανίζεται στην παιδική 

ηλικία. Στον διαβήτη τύπου 2 το πάγκρεας παράγει λιγότερη ινσουλίνη απ’ 

όση χρειάζεται είτε η ινσουλίνη που παράγεται έχει µειωµένη δράση  

και 

• Μη ινσουλινοεξαρτώµενο σακχαρώδη διαβήτη ή σακχαρώδη διαβήτη 

τύπου 2 ο οποίος συναντάται σε ασθενείς άνω των 30 ετών, αλλά 

διαγιγνώσκεται επίσης σε παιδιά και εφήβους. Συνήθως συνοδεύεται από 

παχυσαρκία. Σ’ αυτή την περίπτωση η υπεργλυκαιµία οφείλεται τόσο σε 

διαταραχή της έκκρισης ινσουλίνης όσο και στην µειωµένη δραστικότητα της 

ινσουλίνης (αντίσταση στην ινσουλίνη). Περίπου 90-95% των διαβητικών 

έχουν διαβήτη τύπου 2 και συνήθως εµφανίζεται σε µεγαλύτερες ηλικίες αν 

και τελευταία έχει αρχίσει να εµφανίζεται και στα παιδιά. 

 

5.4 Η δράση της µαστίχας ενάντια στον διαβήτη 

 

Πάνω στην δράση της µαστίχας και γενικότερα στις ασθένειες του ενδοκρινικού 

συστήµατος του ανθρώπου δεν υπάρχει καθόλου βιβλιογραφία σε επιστηµονικά 

περιοδικά ή βιβλία. Παρόλα αυτά υπάρχουν προφορικές περιγραφές για µιας 

παραδοσιακού τύπου συνταγής που σύµφωνα µε αυτήν υπάρχει µέχρι και θεραπεία 

του σακχαροδιαβήτη. Τέτοιου είδους παραδοσιακή ιατρική είναι πολύ γενική και 

µιλάει για την κατανάλωση µαστίχας µε νερό και επί περίπου ένα µήνα. Τα 

αποτελέσµατα είναι ενδεικτικά καθώς δεν υπάρχει πουθενά αναφορά πως ένας υγιείς 

άνθρωπος µπορεί να πάθει υπογλυκαιµικό σοκ εάν καταναλώσει µεγάλη ποσότητα 

µαστίχας. Αυτό θα ήταν µια υγιής απόκριση σε ένα φυσικό προϊόν που όντως ρίχνει 

την συγκέντρωση του σακχάρου στο αίµα. Αυτό όµως είναι µια εικασία που 

ενδέχεται µελέτης καθώς δεν είναι γνωστά ούτε αν δρα ούτε ο µηχανισµός της 

δράσης. Πάντως µπορεί να οφείλεται σε µηχανική δέσµευση της γλυκόζης στο αίµα 

και έτσι να µην φαίνεται µια µείωση της γλυκόζης. 
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5.5 Γενική µεθοδολογία αποµόνωσης βιοδραστικών 

συστατικών φυσικών προϊόντων 
 

Η διαδικασία της αποµόνωσης και ταυτοποίησης του βιολογικά δραστικού 

συστατικού/ων είναι µια συστηµατοποιηµένη διαδικασία που περιλαµβάνει τα στάδια 

που φαίνονται µε το παρακάτω διάγραµµα ροής του σχήµατος 18. 

 

Μαστίχα
βιολογική δραστικότητα 100%

∆ιαχωρισµός σε κλάσµατα µε κοινά χηµικά χαρακτηριστικά

Μη ∆ραστικό ∆ραστικό (5)
βιολογική δραστικότητα 90%

Μη ∆ραστικό Μη ∆ραστικό

∆ραστικό (2)
βιολογική δραστικότητα 90%Μη ∆ραστικό Μη ∆ραστικό

∆ραστικό (1)
βιολογική δραστικότητα 80%

∆ραστικό (1)
βιολογική δραστικότητα 10%

Μη ∆ραστικό Μη ∆ραστικό

Μη ∆ραστικό

βιολογικά 
ενεργό
συστατικό

 
Σχήµα 18 

 

Η διαδικασία ξεκινά µε την διαπίστωση της βιολογικής δράσης του ολικού 

εκχυλίσµατος του φυσικού προϊόντος. Εάν η δράση είναι θετική τότε συνεχίζουµε 

κλασµατώνοντας το φυσικό προϊόν σε οµάδες συστατικών που ανήκουν σε µια 

γενικότερη κατηγορία (καρβοξυλικά οξέα, φαινόλες κ.α.). Όταν επιτευχθεί αυτό τότε 

ελέγχεται εάν η βιολογική δράση του κάθε κλάσµατος είναι παρόµοια µε αυτή του 

ολικού εκχυλίσµατος. Το κλάσµα που έχει παρεµφερή δράση επιλέγεται για 

περαιτέρω κλασµάτωση µε τον ίδιο ακριβώς έλεγχο της βιολογικής δραστικότητας 

µέχρι την τελική αποµόνωση των συστατικών (εάν υφίσταται δυνατό).  
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6 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ 
 

Η παρούσα ερευνητική εργασία βασίζεται στην εύρεση της βιολογική δραστικότητας, 

ενός από τα κατεξοχήν µοναδικά φυσικά προϊόντα, της µαστίχας Χίου, ενάντια σε 

επίπονες ασθένειες όπως το έλκος, γαστρίτιδα και ζαχαροδιαβήτης. Η παραδοσιακή 

ιατρική έχει επανειληµµένα αναφερθεί στην µαστίχα, και οι παρατηρήσεις της πάνω 

σε αυτές τις ασθένειες είναι άκρως ενδιαφέρουσες και χρειάζονται επιστηµονική 

επικύρωση. 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι  

 

 Η χηµική ανάλυση της µαστίχας και συγκεκριµένα η αποµόνωση και 

χαρακτηρισµός των συστατικών του αιθέριου ελαίου καθώς και αυτών του όξινου 

και ουδέτερου κλάσµατος. Η µεθοδολογία της αποµόνωσης των κλασµάτων έγινε 

µε χρήση υδροαποστάξεων και εκχυλίσεων ενώ ο χαρακτηρισµός των συστατικών 

περιέλαβε χρήση τεχνικών όπως GC/MS και NMR.  

 

 Η περαιτέρω κλασµάτωση και η µελέτη της δράσης της µαστίχας κατά του 

βακτηρίου Helicobacter Pylori.  

 

 Η µελέτη της δράσης της µαστίχας για τον έλεγχο του ζαχαροδιαβήτη µε in vivo 

µελέτες σε αρουραίους τύπου Sprague-Dawley.  

 

Σαν δευτερεύοντας στόχος τέθηκε:   

 

  Η βελτίωση της τεχνικής υδροαπόσταξης του αιθέριου έλαιου µε σκοπό την 

αύξηση της απόδοσης του η οποία είναι ιδιαίτερα χαµηλή. 
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7 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 

7.1 Αποµόνωση του Όξινου και του Ουδετέρου Κλάσµατος 

της Μαστίχας31 

 

Σε ποτήρι ζέσεως του 1 lt προστέθηκαν 100 g κονιορτοποιηµένη µαστίχα (ποιότητας 

πίτα ή δάκρυ) µαζί µε 100 ml οξικού αιθυλεστέρα και 300 ml µεθανόλης. 

Ακολούθησε ισχυρή ανάδευση, µε προσοχή, ώστε να µην κολλήσει στον πάτο το 

ετερογενές διάλυµα. Η διάλυση απαίτησε τουλάχιστον 15 λεπτά ισχυρής ανάδευσης 

ώστε να διαλυθεί στον οξικό αιθυλεστέρα, το µεγαλύτερο µέρος του κολλώδους 

πολυµερούς που σχηµατίζεται αµέσως µετά την ανάδευση. Μετά, το διάλυµα 

αφέθηκε σε ηρεµία επί περίπου δυο ηµέρες όπου και κατακάθισε η πλειονότητα του 

σχηµατιζόµενου πολυµερούς (~30 g, κυρίως β-πολυµυρκένιο). Στην συνέχεια 

ακολούθησαν διαδοχικές εκχυλίσεις και ξηράνσεις του ετερογενούς µίγµατος. Έτσι 

για την αποµάκρυνση του πολυµερούς έγινε διήθηση του αρχικού ετερογενούς 

διαλύµατος σε πορώδες διηθητικό χαρτί και προέκυψε το διήθηµα 1 το οποίο 

συµπυκνώθηκε µέχρι ξηρού. Η συµπύκνωση έδωσε ένα λευκό κρυσταλλικό ίζηµα. 

Κατόπιν ακολούθησε επαναδιαλυτοποίηση του σε 1 lt διαιθυλαιθέρα και προσθήκη 

400 ml Na2CO3 5% w/v. Η υδατική και η αιθερική φάση διαχωρίστηκαν και στην 

συνέχεια έγινε επεξεργασία της κάθε φάσης ξεχωριστά: 

Εκχύλιση της αιθερικής φάσης 1 µε 200 ml Na2CO3 5% w/v έδωσε την αιθερική 

φάση 2 και την υδατική φάση 2. Η τελευταία συνδυάστηκε µε την υδατική φάση 1, 

και το σύστηµα οξινίστηκε µε HCl 37% w/v µέχρι τιµής pH=5 και εκχυλίστηκε µε 

400 ml διαθυλαιθέρα.  Έτσι προέκυψε η αιθερική φάση 3 που περιέχει το Όξινο 

Κλάσµα του Na2CO3 και η οποία κατόπιν ξηράθηκε µε αφυδατική ουσία, διηθήθηκε 

και ο διαλύτης εξατµίστηκε µέχρι ξηρού.  

Η αιθερική φάση 2 που περιείχε το ουδέτερο κλάσµα ξηράθηκε µε αφυδατική ουσία, 

διηθήθηκε και ο διαλύτης εξατµίστηκε µέχρι ξηρού σε περιστρεφόµενο αποστακτήρα 

κενού (rotavapor). 
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Η πειραµατική διαδικασία παρουσιάζεται στο σχήµα 19: 

 

 

∆ιήθηµα 1
Ίζηµα 1

1. Εκχύλιση µε 100 ml EtOAc σε 300 ml MeOH

Υδατική Φάση 1

Αιθερική Φάση 1

Υδατική Φάση 2 Αιθερική Φάση 2

Ουδετερο Κλάσµα

200 gr Μαστίχα

Αιθερική Φάση 3

Όξινο Κλάσµα Na2CO3

2. Ανάπαυση επι 2 µέρες και διήθηση

1. Συµπύκνωση µέχρι ξηρού
2. Εκχύλιση µε 1 lt Et2O σε 400 ml Na2CO3 5%

1. Εκχύλιση µε 200 ml Na2CO3 5%

1. Οξίνιση µε HCl 37% w/w σε pH=5
2. Εκχύλιση µε 500 ml Et2O

Ξήρανση
∆ιήθηση
Εξάτµιση

(β-πολύ-µυρκένιο)

Ξήρανση
∆ιήθηση
Εξάτµιση

 
Σχήµα 19 

7.1.1 Χρωµατογραφική Ανάλυση των Κλασµάτων της Μαστίχας 

 

Τα όξινα κλάσµατα της µαστίχας περιέχουν κυρίως τριτερπενικά οξέα. Για να 

βελτιωθεί η χρωµατογραφική τους ανάλυση πραγµατοποιήθηκε κατ΄αρχήν 

µεθυλίωση των καρβοξυλικών οξέων προς τους αντίστοιχους εστέρες. Η µεθυλίωση 

πραγµατοποιήθηκε µε κατευθείαν αντίδραση του κλάσµατος µε διαζωµεθάνιο32 σε 

διαιθυλαιθέρα. Η αποµόνωση έγινε µε ξήρανση του διαλύµατος µε MgSO4 και 

αποµάκρυνση του διαλύτη σε περιστρεφόµενο αποστακτήρα κενού (rotavapor). Το 

δείγµα και επαναδιαλύθηκε σε διχλωροµεθάνιο και χρησιµοποιήθηκε στην ανάλυση 

GC-MS. 
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7.1.1.1 Μεθυλίωση των Καρβοξυλικών Οξέων µε ∆ιαζωµεθάνιο 

7.1.1.1.1 Σύνθεση Νιτροζοµεθυλουρίας 

 

(α) Σύνθεση Ακετυλοµεθυλουρίας: Σε ποτήρι ζέσεως των 250 ml  που περιέχει 

διάλυµα ακεταµιδίου (5,9g, 0,1 mol) σε Br2 (8,8g~2.81ml, 0,055 mol), προσθέτουµε 

πολύ αργά διάλυµα NaOH (4g σε 16 ml H2O) και αναδεύουµε αργά µε γυάλινη 

ράβδο. Παρατηρείται ο σχηµατισµός  ενός κίτρινου διαλύµατος που θερµαίνεται σε 

υδατόλουτρο στους 100-150°C µέχρι το διάλυµα αρχίσει να αφρίσει. Μετά η 

θέρµανση συνεχίζεται για 5 επιπλέον λεπτά. Η κρυστάλλωση του προϊόντος γίνεται 

σχεδόν αµέσως µετά το άφρισµα. Παρατηρείται µια χρωµατική αλλαγή από κίτρινο 

σε κοκκινωπό. Η κρυστάλλωση ολοκληρώνεται σε παγόλουτρο επί 30 λεπτά. Η 

ακέτυλοµεθυλουρία είναι το κίτρινο κρυσταλλικό ίζηµα, που λαµβάνεται µε διήθηση 

σε βρύση κενού. Η διήθηση πρέπει να γίνει µε το ήδη υπάρχον διήθηµα χωρίς 

προσθήκη νερού, γιατί η έκπλυση µε νερό (ακόµα και κρύο) θα διαλυτοποιήσει τους 

κρυστάλλους της ακέτυλοµεθυλουρίας. Η απόδοση της αντίδρασης είναι ποσοτική. 

 

NH2

O Br2

NaOH N
H

N
H

O O
2

 
  

(β) Σύνθεση της Νιτροζοµεθυλουριας: Σε ποτήρι ζέσεως των 250 ml προστίθεται η 

ακετυλοµεθυλουρία (~4,8 g, 0,04 mol) µαζί µε 5 ml πυκνό διάλυµα HCl. Η ανάδευση 

γίνεται µε γυάλινη ράβδο µέχρι να διαλυθεί το διάλυµα υπό θέρµανση σε 

υδατόλουτρο. Η θέρµανση συνεχίζεται για 5 ακόµη λεπτά µετά την διάλυση 

(συνολικά απαιτούνται περίπου 15 λεπτά). Μετά στο διάλυµα ρίχνουµε νερό, σε 

ποσότητα ανάλογη του όγκου του διαλύµατος και ακολουθεί ψύξη σε παγόλουτρο. 

Όσο το διάλυµα είναι ακόµη ψυχρό προστίθεται διάλυµα NaNO2 (3,8 g σε 5,5 ml 

H2O) µε πολύ προσοχή (αργά-αργά). Μετά το διάλυµα αφήνεται να ψυχθεί για 

αρκετά λεπτά σε παγόλουτρο, όπου παρατηρείται η δηµιουργία των κιτρινωπών 

κρυστάλλων της νιτροζοµεθυλουρίας. Στην συνέχεια διηθούµε σε κενό βρύσης και 

κάνουµε έκπλυση µε το διήθηµα χωρίς την χρήση κρύου νερού. Η απόδοση της 

αντίδρασης είναι ποσοτική. 
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7.1.1.1.2 Χρήση Νιτροζοµεθυλουρίας για την παραγωγή διαζωµεθανίου 

 

Σε καθαρό δοκιµαστικό σωλήνα µε παχύ τοίχωµα διαµέτρου σωλήνος 0,1 cm 

τοποθετείται πυκνό διάλυµα NaOH 50% και σε ύψος περίπου 2 cm. Στην συνέχεια 

προστίθεται ποσότητα διαιθυλαιθέρα σε ανάλογο ύψος. Κατόπιν προστίθενται σε 

µικρές ποσότητες οι κρύσταλλοι της νιτροζοµεθυλουρίας (~200 mg, 0,02 mmol) µε 

γυάλινη ράβδο και ακολουθεί ήπια ανάδευση. Η νιτροζοµεθυλουρία αντιδρά µε το 

διάλυµα NaΟΗ 50%, παράγοντας  διαζωµεθάνιο το οποίο εκλύεται και διαλύεται 

στον διαιθυλαιθέρα. Παρατηρείται ένα ελαφρύ κίτρινο χρώµα στην αρχή που 

σταδιακά µετατρέπεται σε έντονο κίτρινο. Το σύστηµα χρησιµοποιείται απ’ ευθείας 

για την παραγοντοποίηση των όξινων συστατικών όπου, µετά την πάροδο µισής 

ώρας, έχει µεθυλιώσει όλες τις καρβοξυλικές οµάδες. 

 

NaOH 50%
N NH2

O

NO

CH2N2 KCNO

 
 

7.1.1.2 Μεθυλίωση των Τριτερπενικών Οξέων µε Μεθυλοϊωδίδιο33 

 

Ένας άλλος τρόπος µεθυλίωσης είναι µε συµβατική αντίδραση µεθυλοϊωδιδίου και 

του καρβοξυλικού οξέος. Η µεθυλίωση πραγµατοποιήθηκε µε 10% διάλυµα 

µεθυλοϊωδιδίου σε 10 ml ακετονιτρίλιο που περιείχε 1,5 g K2CO3. Η διαδικασία έγινε 

σε σφαιρική φιάλη µε επαναρροή στους 60 oC επί 3 ώρες. 

Η αποµόνωση έγινε µε διαδοχικές εκχυλίσεις της οργανικής φάσης (του 

µεθυλιωµένου πλέον κλάσµατος) µε οξικό αιθυλεστέρα. Μετά από τρεις εκχυλίσεις η 

οργανική φάση ξηράθηκε µε MgSO4, διηθήθηκε σε ηθµό Buchner και οι διαλύτες 

αποµακρύνθηκαν υπό κενό σε περιστρεφόµενο αποστακτήρα δίνοντας ένα κιτρινωπό 

παχύρρευστο υγρό υπόλειµµα. 
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7.1.2 Προσδιορισµός των Συστατικών του Όξινου και Ουδέτερου 
Κλάσµατος της Μαστίχας 

 

Τελικά αποµονώθηκαν το µεθυλιωµένο (Όξινο-Na2CO3) κλάσµα καθώς και το 

ουδέτερο και αναλύθηκαν µε GC-MS κάτω από το ακόλουθο όργανο και συνθήκες: 

Η ανάλυση και ο προσδιορισµός των συστατικών στο GC-MS έγινε µε ένα 

επιλεκτικό ανιχνευτή µάζας τύπου Shimadzu GCMS–QP 5050 συνδεδεµένο µε 

σύστηµα πληροφοριών. Ο αέριος χρωµατογράφος (Shimadzu GC–17A), ήταν 

συνδεδεµένος µε µία τριχοειδή στήλη (στατική φάση 5% supelco, SBP-5, διαστάσεων 

30m × 0,25 mm × 0,25 µm film thickness) και µε την πηγή των ιόντων. Για την 

µεταφορά του δείγµατος στην στήλη, χρησιµοποιήθηκε auto-injector τύπου Shimadzu 

AOC – 20i.  Σαν φέρον αέριο χρησιµοποιήθηκε Ήλιο (He), υπό πίεση 0,8 atm.  Οι 

συνθήκες ιονισµού στον θάλαµο ιονισµού ήταν οι ακόλουθες: ενέργεια ιόντων 70 eV, 

θερµοκρασία πηγής ιόντων 195oC, εύρος µάζας 45–500 m/z, χρόνος σάρωσης 1,4 

/decade, ηλεκτρονικός πολλαπλασιαστής τάσης 1680 mV. 

Για τον διαχωρισµό των τριτερπενικών οξέων χρησιµοποιήθηκε η τεχνική της 

θερµοπρογραµµατιζόµενης χρωµατογραφίας. Στην παρούσα µελέτη, 

χρησιµοποιήθηκε το ακόλουθο προγράµµατα ανάλυσης: 

Η αρχική θερµοκρασία της στήλης ήταν 80 oC όπου και διατηρήθηκε για 6 λεπτά, 

µετά η θερµοκρασία αυξήθηκε σταδιακά µε ρυθµό 12 oC/min µέχρι τους 280 oC όπου 

και παρέµεινε σταθερή για 50 λεπτά Ο συνολικός χρόνος της ανάλυσης είναι 70 

λεπτά. Οι συνθήκες του χρωµατογράφου ήταν οι ακόλουθες: θερµοκρασία εισαγωγής 

δείγµατος (injector) 250 οC, θερµοκρασία ανίχνευσης 230 οC. 
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Τα χρωµατογραφήµατα των δύο κλασµάτων παρατίθενται ακολούθως: 
 

Ουδέτερο κλάσµα: 

 
Εικόνα 17: Χρωµατογράφηµα TIC για το ουδέτερο κλάσµα της µαστίχας 

 

Κατά την ανάλυση του δείγµατος ταυτοποιήθηκαν 12 ενώσεις που είναι γνωστές από 

την βιβλιογραφία.   

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται ο κατάλογος των ενώσεων και το επί τοις εκατό 

ποσοστό του στο ουδέτερο κλάσµα (τελευταία στήλη) που βρέθηκαν στην παρούσα 

εργασία σε σύγκριση µε τα δεδοµένα από προηγούµενες αναλύσεις (παραποµπή 25). 
 

Πίνακας 1 

 

 Ουδέτερο Κλάσµα ∆οµή Ri
* M+· % στο 

Ουδέτερο 
Κλάσµα  

% στο 
Ουδέτερο 
Κλάσµα 

1 Λουπενόνη IX R1=O 
R2=CH3 

424 0,7 0,9 

2 3β-υδροξυ-6β-υδροξυµεθυλο-
28-νορ-ολεαν-17-ένιο 

III R1=OH/H 
R2=CH3 

R3=CH2OH 
R4=H/H 

442 1,7  

3 3β-υδροξυ-28-νορ-ολεαν-17-εν-
6-αλη 

III R1=OH/H 
R2=CH3 

R3=CHO 
R4=H/H 

440 1,6  

4 Τιρουκαλλόλη VI R1=OH/H 
R2=CH3 

R3=H/H=R4 

426 0,5 0,6 

5 3-µεθοξυ-28-νορ-ολεαν-12-ενιο I R1=OCH3/H 
R2=H 
R3=CH3 

R4=H/H=R5 

426 1,9 0,7 

6 ∆αµµαραδιενόνη VIII R1=O 
R2=(=) 
R3=CH3 

424 2,6 0,7 
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7 28-νορ-ολεαν-12-εν-3-όνη I R1=O 
R2=H 
R3=CH3 

R4=H/H=R5 

410 3,1 17,0 

8 β-Αµυρόνη I R1=O 
R2=CH3=R3 

R4=H/H=R5 

424 3,6 0,9 

9 Ολεαν-18-εν-3-ονη II R1=O 
R2=CH3=R3 

R4=H/H 

424 2,7 7,8 

10 28- νορ-ολεαν-17-εν-3-ονη III R1=O 
R2=CH3 

R3=H/H=R4 

410 53,4  

11 28-νορ-ολεαν -12,17-διεν-3-ονη III, 
∆-12 

R1=O 
R2=CH3 

R3=H/H=R4 

408 t  

12 6-µεθυλ-28-νορ-ολεαν -17-εν-3-
ονη 

III R1=O 
R3=R2=CH3 

R4=H/H 

424 1,6  

13 3-µεθοξυ-28- νορ-ολεαν -17-
ενιο 

III R1=OCH3 

R2=CH3 

R3=H/H=R4 

426 1,9 11,1 

14 3β-ακετοξυ-28- νορ-ολεαν-17-
ενιο 

III R1=OAc/H 
R2=CH3 

R3=H/H=R4 

456 t  

15 3-Οξο-28-νορ-ολεαν-17-εν-6-
αλη 

III R1=O 
R2=CH3 

R3=CHO 
R4=H/H 

438 1,3  

16 3β-υδροξυ-6-µεθυλ-28-νορ-
ολεαν-17-ενιο 

III R1=OH/H 
R2=R3=CH3 

R4=H/H 

426 t  

17 Ολεαν-18-εν-3-ολη II R1=OH/H 
R2=CH3=R3 

R4=H/H 

426 0,5 4,7 

18 3β-υδροξυ-δαµµαρανικό 
παράγωγο 

VIII R1=OH/H 
R2=? R3=? 

424 t  

19 20,24-εποξυ-25-υδροξυ-
δαµµαρεν-3-ονη 

XII R1=O 
R2=CH2(OH)(C
H3)2 

458 0,4  

20 3β-υδροξυ-εποξυ-δαµµαρανικό 
παράγωγο 

XII R1=OH/H 
R2=? 

426 0,8  

21 Υδροξυδαµµαρενόνη VIII R1=O 
R2=OH/CH3 

R3=CH3 

442 2,2 12,3 

22 28-νορ-17-ολεανεν-3-ολη III R1=OH/H 
R2=CH3 

R3=H/H=R4 

412 0,4  

23 Ολεανονική αλδεΰδη I R1=O 
R2=CHO 
R3=CH3 

R4=R5=H/H 

438 15,2 23,8 

24 Ισοµαστιχαδιενολική αλδεΰδη VI R1=OH/H 
R2=CHO 
R3=R4=H/H 

440 1,1  

25 11-οξο-β-αµυρίνο οξικός 
αιθυλεστέρας 

I R1=OAc/H 
R2=CH3=R3 

R4=H/H 
R5=O 

482 0,8  

26 Νορ-Λουπενόνη IX R1=O 
R2=H 

410 2,0 8,2 

ΣΥΝΟΛΟ     100,0 88,7 
*Η γενική αρίθµηση των δοµών αναφέρεται στην κατηγοριοποίηση των ενώσεων της εικόνας 14.  
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Όξινο Κλάσµα Na2CO3 

Κατά την ανάλυση του δείγµατος ταυτοποιήθηκαν 4 ενώσεις:  

 
Εικόνα 18: Χρωµατογράφηµα TIC για το όξινο κλάσµα της µαστίχας 

 

Στον πίνακα 2 παρουσιάζεται ο κατάλογος των ενώσεων και το επί τις εκατό ποσοστό 

του στο όξινο κλάσµα (τελευταία στήλη) που βρέθηκαν στην παρούσα εργασία σε 

σύγκριση µε τα δεδοµένα από προηγούµενες αναλύσεις (παραποµπή 25). 

 
Πίνακας 2 

Α/Α Όξινο Κλάσµα ∆οµή Ri
* M+ % στο 

Όξινο 
Κλάσµα  

% στο 
Όξινο 
Κλάσµα 

27 11-οξο-3β-υδροξυ-28-νορ-ολεαν-
17-εν-6-µεθυλεστέρας 

ΙΙΙ R1=OH/H 
R2=CH3 
R3=COOCH3 
R4=O 

484 1,6  

28 Μορωνικός µεθυλεστέρας ΙΙ R1=O 
R2=COOCH3 
R3=CH3 
R4= H/H 

468 1,3 18,5 

29 Ολεανονικός µεθυλεστέρας Ι R1=O 
R2=COOCH3 
R3=CH3 
R4=H/H=R5

468 9,7 10,7 

30 3β-υδροξυ-ολεα-6β-ακετοξυ-18-
εν-28-µεθυλεστέρας 

ΙΙ R1=OAc/H 
R2=COOCH3 
R3=CH3 
R4=OH 

530 0,4  

31 3β-ακετοξυ-6β-υδροξυ-διυδρο-
ισοµαστιχαδιενονικός 
µεθυλεστέρας 

VII R1=OAc/H 
R2=COOCH3 
R3=OH 
R4=H/H 

530 0,4  

32 Ισοµαστιχαδιενονικός 
µεθυλεστέρας 

VI R1=O 
R2=COOCH3 
R3=H/H=R4

468 63,3 26,8 

33 3-επι-Ισοµαστιχαδιενονικός 
µεθυλεστέρας 

VI R1=OH/H (α-)
R2=COOCH3 
R3=H/H=R4

470 t  
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34 Μαστιχαδιενονικός  µεθυλεστέρας IV R1=O 
R2=COOCH3

468 24,1 23,9 

35 3β-ακετοξυ-20,30-διυδρο-12-
λουπεν-28-µεθυλεστέρας 

XI R1=OAc/H 
R2=COOCH3

512 0,3  

36 Ολεαν-12,18-διεν-3-µεθυλεστέρας XIII R1=OH/H 
R2=COOCH3 
R3=CH3 
R4=H/H=R5

468 0,5  

ΣΥΝΟΛΟ     101,6 79,9 
*Η γενική αρίθµηση των δοµών αναφέρεται στην κατηγοριοποίηση των ενώσεων της εικόνας 14.  

 

Η ταυτοποίηση έγινε µε βάση την θραυσµατοποίηση των ενώσεων όπως αυτήν που 

αναφέρεται στην βιβλιογραφία  και στις δυο περιπτώσεις για το όξινο και ουδέτερο 

κλάσµα, καθώς η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη NIST06 δεν έδινε αξιόπιστα 

αποτελέσµατα καθόσον δεν υπάρχουν φάσµατα µάζας αυτών των ενώσεων µέσα σε 

αυτήν. Οι τυχόν διαφοροποιήσεις που υπάρχουν στις ποσοστώσεις των συστατικών 

µπορεί να οφείλονται αφενός στην ποικιλία της µαστίχας κα αφετέρου στον τρόπο 

συλλογής, την εποχή και τις καιρικές συνθήκες. 

 

Οι αιτιολογήσεις για την παρουσία των τετρακυκλικών και πεντακυκλικών 

µεθυλεστέρων δίνονται παρακάτω: 
 

 
Εικόνα 19: Φάσµα µάζας του ολεανονικού µεθυλεστέρα 

 

Το φάσµα µάζας της εικόνας 19 αναφέρεται στον ολεανονικό µεθυλεστέρα. Η 

κορυφή m/z 203 είναι πολύ χαρακτηριστική στα ολεανένια και υποδηλώνει την 

ύπαρξη του  ολεανονικού µεθυλεστέρα αντί του µορωνικού. Το m/z 469 είναι το 

µοριακό ιόν ([Μ+1]+) και το 262 προέρχεται από τον µηχανισµό που αναφέρεται στο 

σχήµα 20: 
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Εικόνα 20: Φάσµα µάζας του µορωνικού µεθυλεστέρα 

 

Το φάσµα µάζας της εικόνας 20 αναφέρεται στο µορωνικό µεθυλεστέρα. Η κορυφή 

m/z 189 είναι πολύ χαρακτηριστική στα ολεανένια και υποδηλώνει την ύπαρξη του 

µορωνικού µεθυλεστέρα µε βάση τον µηχανισµό που αναφέρεται στο θεωρητικό 

µέρος της εργασίας. Η ένταση τις κορυφής αναδεικνύει την ύπαρξη σκελετού 18-

ολεανένιου που αντίθετα στον ολεανονικό µεθυλεστέρα υπάρχει σε µικρότερο 

ποσοστό. Το m/z 469 είναι το µοριακό ιόν ([Μ+1]+) και το 262 προέρχεται από τον 

µηχανισµό που αναφέρεται στο θεωρητικό µέρος της εργασίας (σχήµα 9). 
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Εικόνα 21: Φάσµα µάζας του ισοµαστιχαδιενονικού µεθυλεστέρα 

 

Το φάσµα µάζας της εικόνας 21 ανήκει στο ισοµαστιχαδιενονικό µεθυλεστέρα. Το 

m/z 469 είναι και σε αυτό το µοριακό ιόν ([Μ+1]+). Γενικά οι ισο- και 

µαστιχαδιενονικοί µεθυλεστέρες εµφανίζουν µια αφθονία του θραύσµατος 454 που 

είναι ο αποµεθυλιωµένος εστέρας [(M-CH3)+1]+, λόγω της σταθερότητας του ιόντος. 

Αυτό συµβαίνει σε αντίθεση µε τους ολεανονικούς σκελετούς που το εµφανίζουν σε 

πολύ µικρότερη ένταση. Πολύ χαρακτηριστική για τον ισο- και µαστιχαδιενονικό 

µεθυλεστερα είναι η επακόλουθη θραυσµάτωση µε απώλεια µιας µεθανόλης (m/z 

422, [(M-Me-MeOH)+1]+) και επικείµενη αποβολή ενός µονοξειδίου του άνθρακα 

(m/z 394, [(M-Me-MeOH-CO)+1]+) (σχήµα 21). Προτείνεται, βάσει της παρουσίας 

των ιόντων µε m/z 121 και 241 ότι η ένωση είναι ένα είναι ισοµαστίχα- παράγωγο . 

Άξια προσοχής είναι η ένταση του ιόντος 121 που στο αντίστοιχο µαστιχοδιενονικό 

µεθυλεστέρα δεν είναι τόσο υψηλής έντασης. Τα m/z 127 και 227 είναι ενδεικτικά 

ενός µαστίχα- παράγωγου. Το ιόν m/z 257 αντιστοιχεί σε µια θραυσµάτωση του 

τύπου [Μ-πλευρικής αλυσίδας-µέρος του D δακτυλίου-CH3]+, ενώ το m/z 313 

προέρχεται από την απόσπαση της πλευρικής αλυσίδας [Μ-πλευρική αλυσίδα]+. Η 

ύπαρξη του m/z 312 υποδεικνύει την αποπρωτονίωση του ιόντος 313. Ο µηχανισµός 

δηµιουργίας του m/z 245 εµφανίζεται στο σχήµα 21. 
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Σχήµα 21: Θραυσµατώσεις στο φάσµα µάζας του Ισοµαστιχαδιενονικού µεθυλεστέρα 

 

 
 

 

 
Εικόνα 22: Φάσµα µάζας του µαστιχαδιενονικού µεθυλεστέρα 

 

Το φάσµα µάζας της εικόνας 22 ανήκει στο µαστιχαδιενονικό µεθυλεστέρα Τα ιόντα 

m/z 127 και 227 είναι ενδεικτικά ενός µαστίχα- παράγωγου. Στο φάσµα υπάρχει ένα 

ιόν µε m/z 127 αλλά η µικρή ένταση του 227 δείχνει πως το ιόν είναι άκρως δραστικό 

προς στην περαιτέρω θραυσµάτωση του στο 207. Το ιόν m/z 257 αντιστοιχεί σε µια 
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θραυσµάτωση του τύπου [Μ-πλευρικής αλυσίδας-µέρος του D δακτυλίου-CH3]+, ενώ 

το m/z 314 προέρχεται από την πρωτονίωση του θραύσµατος µετά την αποβολή της 

πλευρικής αλυσίδας [Μ-πλευρική αλυσίδα]+. Επίσης το m/z 245 αποτελεί µια 

χαρακτηριστική κορυφή για τον µαστιχαδιενονικο µεθυλεστέρα όπου υπερέχει  

ελαφρά σε σχέση µε τον ισοµαστιχεδιενονικο.  Ο µηχανισµός δηµιουργίας του m/z 

245 εµφανίζεται στο σχήµα 22. 
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Σχήµα 22: Χαρακτηριστικές θραυσµατώσεις στο φάσµα µάζας του  Μαστιχαδιενονικού µεθυλεστέρα 
 

Το γεγονός ότι σε κάθε φάσµα το µοριακό ιόν (parent peek) καθώς και τα ανώτερα 

θραύσµατα εµφανίζονται πρωτονιωµένα, πιθανόν να οφείλεται στο γεγονός ότι ο 

θάλαµος ιονισµού, λόγω υπερφόρτωσης, περιείχε υπολείµµατα οργανικών ουσιών µε 

αποτέλεσµα να πρωτονιώνονται (τύπος CI) τα υπό ανάλυση µόρια 

 

 

7.1.3 
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Ανάλυση των δύο κύριων συστατικών του όξινου κλάσµατος 
µε φασµατοσκοπία NMR 

 

Μετά από την διαδικασία αποµόνωσης του όξινου κλάσµατος ακολούθησε 

χρωµατογραφικός διαχωρισµός µε κολόνα χρωµατογραφίας MPLC µε 

ενεργοποιηµένη silica gel 60, Merck (230-400 mesh). Το σύστηµα διαλύτη έκλουσης 

που χρησιµοποιήθηκε ήταν CH2Cl2/MeOH µε κλιµακούµενη εναλλαγή διαλυτών 

CH2Cl2/MeOH 1%, 2%, 5% και 10%. Στο τέλος έγινε έκλουση της κολόνας µε 

µεθανόλη για να ληφθεί το όξινο κλάσµα που δεν εκλούστηκε. 

Λόγω της ελάχιστης διαφοράς πολικότητας των δυο κύριων συστατικών του όξινου 

κλάσµατος (ισοµαστιχα- και µαστιχαδιενονικο οξύ) ο διαχωρισµός δεν επιτεύχθηκε 

αλλά αποµονώθηκε ένα µίγµα των δυο ισοµερών που ταυτοποιήθηκε µε GC-MS.  

Η ανάλυση του έγινε µε φασµατοσκοπία πυρηνικού µαγνητικού συντονισµού 1H- 

NMR και 13C- NMR. Εντοπίστηκαν χαρακτηριστικές διακριτές κορυφές για αυτές τις 

ενώσεις µε βάση την βιβλιογραφία. Όµως η ανάλυση αυτών τον φασµάτων και η 

σύγκριση µε τα βιβλιογραφικά δεδοµένα οδήγησε σε µια αντίφαση που θα µπορούσε 

να αµφισβητήσει την ακρίβεια των φασµάτων της βιβλιογραφίας.35,34,31  Η θεωρητική 

χηµική µετατόπιση και η σχάση ενός από τα υδρογόνα του άνθρακα C-6 στο 

µαστιχαδιενονικό οξύ (ή στον C-7 στο ισοµαστιχαδιενονικό οξύ όπου ο διπλός 

δεσµός έχει µετατεθεί) προβλέπεται στα 2.74 ppm (ddd). Η κορυφή αυτή 

παρατηρείται στο ανωτέρω φάσµα µε µία διακριτή σχάση (ddd, J1=14,7 Hz, J2=14,7 

Hz, J3=5,1 Hz) η οποία µας επιτρέπει να ταυτοποιήσουµε το αντίστοιχο πρωτόνιο.  
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Εικόνα 23 : Κορυφή τύπου ddd στα 2.74 ppm στο φάσµα 1H-NMR 300 MHz του µίγµατος 

µαστιχαδιενονικού / ισοµαστιχαδιενονικού οξέος  
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Παραδείγµατος χάριν, στο φάσµα του µαστιχαδιενονικού οξέος το ψευδοϊσηµερινό 

πρωτόνιο Η6e σχηµατίζει δίεδρη γωνία H7-C-C-H6e η οποία προσεγγίζει την τιµή των 

180ο ενώ η αντίστοιχη δίεδρη µε το Η5 προσεγγίζει την τιµή των 45ο. Κατά συνέπεια 

οι σχάσεις Η6e, Η6a , Η6e-Η5 και Η6e – Η7 δίνουν την αναµενόµενη µορφή (ddd) η 

οποία φαίνεται στη µεγέθυνση του φάσµατος στην περιοχή αυτή. ∆εδοµένου ότι η 

σχάση Η6e – Η7 (αλλυλική) και η σχάση Η6e-Η6a  (geminal) έχουν την ίδια τιµή (J1= 

J2=14.7 Hz) η πολλαπλότητα της συγκεκριµένης κορυφής παρουσιάζεται ως διπλή 

της τριπλής (dt) Το ψευδοαξονικό πρωτόνιο Η6a σχηµατίζει δίεδρη γωνία Η7–C-C- 

Η6a µε τιµή 90ο οπότε η σχάση είναι σχεδόν µηδενική και η µορφή της κορυφής 

αναµένεται να είναι (dd). 

Στο σχήµα 24, που παρατίθεται, υπάρχουν οι σχετικές αλληλοσυσχετίσεις που 

προκαλούν τις σχάσεις. 
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Εικόνα 24 

 

Στον πίνακα 3 παρουσιάζονται:  

1. στη στήλη 2 τα δεδοµένα για το πρωτονιακό φάσµα του 24-Ζ-

µαστιχαδιενονικού οξέος  

2. στη στήλη 3 τα δεδοµένα για το πρωτονιακό φάσµα του 24-Ε-

µαστιχαδιενονικού οξέος  

3. στην στήλη 4 δεδοµένα για το 24-Ζ-ισοµαστιχαδιενονικό οξύ και  

4. στις τελευταίες δύο στήλες τα δεδοµένα από το φάσµα του µίγµατος ισο- και 

µαστιχαδιενονικού οξέος που αποµονώθηκε. Με γαλάζιο χρώµα δίνεται 

έµφαση στις κορυφές του µίγµατος που αντιστοιχούν στα µαστιχαδιενονικά 

οξέα και µε κίτρινο σε αυτές που αντιστοιχούν στο ισοµαστιχαδιενονικό οξύ 
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Πίνακας 3 
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Μίγµα 

Μαστίχα-και Ισο- 
Μαστιχαδιενονικού 

Οξέος 

C/C 1H 1H 1H 1H 
1   1.57 (1H) 

1.93 (1H) 
  

2   2.42 (1H) 
2.49 (1H) 

  

3      
4      
5   1.64 (1H)   
6   1.80 (2H) 2.74 

(ddd) 
J1=19.5 
J2=14.7 
J3=5.1  

 

7 5.30 (hs) 5.30 (dd,  3.5,4.5) 2.06 (2H, dd, J=7 Hz, 
14 Hz) 

5.29 (dd 
J=3.4,5.

4) 

2.74 
(ddd) 

J1=19.5 
J2=14.7 
J3=5.1 

8      
9      

10      
11   1.90 (2H)   
12   1.67 (2H)   
13      
14      
15   1.19 (1H) 

1.48 (1H) 
  

16   1.88 (1H) 
1.99 (1H) 

  

17   1.45 (1H)   
18  0.82 (s) 0.70 (3H, s)   
19  1.12 (s) 1.02 (3H, s)   
20   1.38 (1H)   
21 0.89 (d, J=5.9) 0.90 (d, J=5.0) 0.86 (3H, d, J=5.8 Hz)   
22   1.08 (1H) 

1.46 (1H) 
  

23   2.39 (1H) 
2.51 (1H) 

  

24 6.09 (t, J= 7.0) 6.73 (dt J=8.0,1.5) 6.01 (1H, t, J=7Hz) 6.07 (t, 
J=6.9) 

6.07 (t, 
J=6.9) 

25      
26 1.92   1.90  
27  1.83 (d, J=1.5) 1.84 (3H, s)  1.83 
28  1 .00 (s) 0.98 (3H, s) 0.99 0.98 
29  1.04 (s) 1.04 (3H, s) 1.03 1.03 
30  1.00 (s) 0.82 (3H, s) 0.99 0.81 

-COOH 9.50 (bs)     
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Εικόνα 25: Φάσµα 1H-NMR 300 MHz του µίγµατος µαστιχαδιενονικού / ισοµαστιχαδιενονικού οξέος 
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Στο φάσµα 13C-NMR της εικόνας 26 του µίγµατος µαστιχαδιενονικού και 

ισοµαστιχαδιενονικού οξέος φαίνεται καθαρά η παρουσία όλων των ακόρεστων 

ανθράκων (ολεφινικών και καρβονυλικών), καθώς και των µεθυλικών ανθράκων που 

εµπεριέχονται στις δοµές των δύο ισοµερών ενώσεων. Επίσης παρατίθεται ο 

αντίστοιχος συγκριτικός πίνακας 4, όπως για αυτόν του 1H NMR, για τους 

συντονισµούς του άνθρακα στο 13C NMR µε αυτές τις βιβλιογραφίας34, ,3135 . Τα 

συνολικά δεδοµένα αποτελούν ισχυρή ένδειξη του ότι το όξινο αυτό κλάσµα περιέχει 

τα δύο ισοµερή. 
 

Πίνακας 4 
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Μίγµα 

Μαστίχα-και Ισο- 
Μαστιχαδιενονικού 

Οξέος 

C/C 13C 13C 13C 13C 
1  38.3 35.51   
2  34.7 34.55   
3 217.1 (s) 216.6 218.32 217.06 218.31 
4  47.6 47.23   
5  52.1 51.42   
6  24.3 20.22   
7 117.8 (d) 117.6 27.42 117.8  
8 145.9 (s) 145.7 134.63 145.96 134.69 
9  48.3 132.61  132.68 

10  34.7 37.09   
11  27.3 28.01   
12  33.4 30.65   
13  43.4 49.99   
14  50.9 49.99   
15  32.1 29.74   
16  21.9 21.32   
17  52.5 49.99   
18  12.6* 15.51 12.81 15.56 
19  18.3 20.51 18.30 20.55 
20  35.8 36.39   
21 18.2 (q) 18.3 18.53 18.25 18.58 
22  35.4 35.80   
23  26.9 26.83   
24 147.2 (d) 146.6 147.35 147.24 147.29 
25 125.8 (s) 125.9 125.81   
26 173.4 (s) 173.0 173.40   
27 20.5 (q) 20.3* 19.74 20.56 19.78 
28  21.3 21.06 21.62 21.12 
29  24.3 26.65 24.56 26.71 
30  21.4 24.15 21.36 24.19 

-COOH      
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Εικόνα 26: Φάσµα 13C-NMR 300 MHz του µίγµατος µαστιχαδιενονικού / ισοµαστιχαδιενονικού οξέος 
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7.2 Παρασκευή και Αποµόνωση του Αιθέριου Ελαίου 

 

Η πιο παραγωγική και συνιστώµενη µέθοδος για την παραλαβή του αιθέριου έλαιου 

της µαστίχας είναι η υδροαπόσταξη. Η συσκευές που χρησιµοποιήθηκαν 

εναλλακτικά, ήταν µια συσκευή µικροαπόσταξης και µια τύπου Clevenger. 

 

Η µαστίχα (πίτα, 25 g) τοποθετήθηκε  σε σφαιρική φιάλη των 250 ml  µαζί µε 100 ml 

απεσταγµένου νερού. Η συνδεσµολογία της συσκευής µικροαπόσταξης καθώς και 

Clevenger φαίνεται στην εικόνα 14. Κατόπιν ακολούθησε θέρµανση στους 120-140 

oC σε ελαιόλουτρο µέχρι να αρχίσει η απόσταξη. Όταν ξεκινήσει η απόσταξη, το 

απόσταγµα του νερού µε το έλαιο συγκεντρώνεται στην φιάλη συλλογής του 

αποστάγµατος όπου και παρατηρείται ένα υπερκείµενο, λεπτό άχρωµο στρώµα 

ελαίου. Για την ολοκλήρωση της απόσταξης απαιτούνται 3 ώρες ώστε να σταµατήσει 

να εµφανίζεται έλαιο. Η αποµόνωση έγινε χωρίς την χρήση εκχυλίσεων καθόσον τα 

αιθέρια συστατικά είναι πολύ πτητικά και κατά την αποµάκρυνση του διαλύτη 

εξατµίζονται µαζί του, αλλάζοντας της αναλογία των συστατικών. Έτσι η αποµόνωση 

έγινε µε αναρρόφηση του ελαίου µε πιπέτα Παστέρ. Το έλαιο ψύχθηκε σε κατάψυξη 

στους -8 oC.     

 

 
Εικόνα 27: Συσκευή Μικροαποσταξης και συσκευή Clevenger 
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7.2.1 Βελτίωση της απόδοσης 
 

Σε παλαιότερες αναφορές που υπάρχουν στην βιβλιογραφία36 αναφέρεται µια 

µέθοδος βελτιστοποίησης της απόδοσης του αιθέριου έλαιου από ρητίνες γενικότερα 

µε την προσθήκη πυκνού φωσφορικού οξέος. Η µέγιστη απόδοση σε µαστιχέλαιο που 

έχει επιτευχθεί µέχρι σήµερα είναι 1-3% ανάλογα µε την ποιότητα και την ηλικία της 

µαστίχας. 

Έτσι για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης έγινε χρήση 15 ml πυκνού φωσφορικού 

οξέος 85% ακριβώς µετά την εκκίνηση του βρασµού του νερού στην παραπάνω 

διαδικασία. %. Οι αποδόσεις είναι εκφρασµένες σε επί τοις εκατό κατά βάρος ως 

προς την αρχική ποσότητα της µαστίχας (πίνακας 5).   Η τελική συγκέντρωση του 

φωσφορικού οξέος στο διάλυµα υπολογίστηκε σε 10%. Το αιθέριο έλαιο που 

αποµονώθηκε είχε ένα ελαφρύ κίτρινο χρωµατισµό αλλά οι αναλύσεις έδειξαν πως η 

σύσταση του ήταν η ίδια µε αυτήν των δειγµάτων που προέκυψαν από τις αποστάξεις 

χωρίς Η3PO4. 

Όπως φαίνεται και από τον Πίνακα 5 οι αποδόσεις των αιθέριων ελαίων κατά τις 

αποστάξεις παρουσία 10% φωσφορικό οξέος είναι αισθητά αυξηµένες.   
 

Πίνακας 5 

Μέθοδος Clevenger Clevenger 
H3PO4

Συσκευή 
Μικροαπόσταξης 

Συσκευή 
Μικροαπόσταξης
H3PO4

Απόδοση 1,64 2,36 1,31 2,05 
 

7.2.2 Ανάλυση των συστατικών του αιθέριου έλαιου µε GC-MS 
 

Τα δείγµατα που αναλύθηκαν ήταν τέσσερα: α) µε συσκευή µικροαπόσταξης απουσία 

φωσφορικού οξέος, β) µε συσκευή µικροαπόσταξης παρουσία φωσφορικού οξέος, γ) 

µε συσκευή Clevenger απουσία φωσφορικού οξέος, και δ) µε συσκευή Clevenger 

παρουσία φωσφορικού οξέος. 

Αναλύσεις µε χρήση αέριας χρωµατογραφίας συζευγµένης µε φασµατογράφο µάζας 

έδειξε την ύπαρξη 84 ενώσεων που αποτελούν το 91,4-99,95% της ολικής σύστασης 

των αιθέριων ελαίων. Τα κύρια συστατικά σε όλα τα δείγµα ήταν α-πινένιο (57,68-

71,17%), β-µυρκένιο (16,60-28,01%) και β-πινένιο (2,08-2,78%). Ταυτοποιήθηκαν 

συνολικά 43 ενώσεις µε βάση τη µοριακή τους µάζα, το δείκτη κατακράτησης (RI) 
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και 15 από αυτά µε εσωτερικά πρότυπα. Όπως προαναφέρθηκε το α-πινένιο αποτελεί 

περίπου το 70% της ολικής σύστασης του ελαίου, που µαζί µε το β-πινένιο, τη 

λιναλοόλη, το p-κουµένιο, το λεµονένιο, το α-τερπινολένιο και το trans-

καρυοφυλλένιο αποτελούν πάνω από το 90% της ολικής του σύνθεσης. 

Όλες οι ενώσεις που δεν ήταν δυνατό να ταυτοποιηθούν είναι πιθανόν µονοτερπένια. 

Η πρόταση αυτή στηρίζεται  στην ύπαρξη των ιόντων m/z 93 και 136 στο φάσµα 

µάζας. Αυτές οι ενώσεις είναι φυσικά προϊόντα και όχι παραπροϊόντα όξινης 

κατάλυσης. Ανάλογες κετόνες, από οξείδωση φυσικών αλκοολών ή αλκοόλες, από 

αφυδάτωση φυσικών αλκενίων  δεν εντοπίστηκαν στα χρωµατογραφήµατα. Το α-

πινένιο παραδείγµατος χάριν δίνει σχετικά εύκολα παρουσία φωσφορικού, νιτρικού 

και θεϊκού οξέος τερπινικό υδρίτη (terpin hydrate), που δεν εµφανίστηκε στα 

δείγµατα.37 Το χαρακτηριστικό του είναι το θραύσµα m/z 172 που δεν υπήρχε στα 

φάσµατα µάζας των συστατικών. Άρα η τελική συγκέντρωση του 10% φωσφορικού 

οξέος (που προέκυψε από την αραίωση του πυκνού διαλύµατος φωσφορικού στο 

νερό της υδροαπόσταξης) δεν ήταν επαρκής για να δηµιουργήσει παραπροϊόντα 

όξινης κατάλυσης. 

Το κιτρινωπό χρώµα µπορεί να οφείλεται σε διαδικασίες όµοιες µε αυτήν του 

κιτρινίσµατος της µαστίχας, δηλαδή σε πολυµερισµό και οξείδωση σε ένα µικρό 

βαθµό πέραν των ορίων ανάλυσης της µεθόδου που χρησιµοποιήθηκε.  

Για την ανάλυση του αιθέριου ελαίου χρησιµοποιήθηκε επίσης η τεχνική της 

θερµοπρογραµµατιζόµενης χρωµατογραφίας. Στην παρούσα µελέτη, 

χρησιµοποιήθηκε το ακόλουθο πρόγραµµα ανάλυσης: 

Η ανάλυση σε GC/MS έγινε σε ένα αέριο χρωµατογράφο Hewlett Packard µοντέλο 

5890 συζευγµένο µε φασµατογράφο µάζας Hewlett Packard 5971A. Το GC ήταν 

εξοπλισµένο µε ένα τύπο Grob-type split-splitless εισαγωγέα, η τριχοειδής στήλη 

ήταν τύπου HP-5 MS (0.25 mm × 30 m × 0.25 mm) και ήταν συνδεδεµένη µε την 

πηγή ιόντων. Το Ήλιο ήταν το φέρον αέριο µε πίεση 0.8 Atm. Η θερµοκρασία 

εισαγωγής ήταν 250 °C. Η αρχική θερµοκρασία καθορίστηκε στους 50 °C για 5 λεπτά 

και κατόπιν αυξήθηκε µε ρυθµό 3 °C /λεπτό µέχρι τους 180 °C όπου και παρέµεινε 

για 2 λεπτά, µετά αυξήθηκε µε ρυθµό 15 °C /λεπτά µέχρι 290 °C, όπου και παρέµεινε 

για 10 λεπτά.  

Η ταυτοποίηση όλων των συστατικών έγινε µε σύγκριση της βιβλιοθήκης φασµατων 

µάζας της Wiley (Wiley Registry of Mass Spectral Data, edition January/1989), 

καθώς και µε σύγκριση µε την αυθεντική ουσία. Οι δείκτες κατακράτησης (retention 
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indices) υπολογιστήκαν σύµφωνα µε την µέθοδο των Van Den Dool et al.38 και 

συγκρίθηκαν µε αυτούς την βιβλιογραφίας.39

 

Πίνακας 6 

 

Ένωση RIb RI 

Adams 

Mastic 1c 

% 

Mastic 2d 

% 

Mastic 3e 

% 

Mastic 4f 

% 

Άγνωστο 910  0.02 0.02 0.01 0.02 

1-µεθυλο-3-αιθυλιδινο- 
κυκλοπεντάνιο 

915  0.57 0.56 0.53 0.75 

Τρικυκλένιο 917  0.06 0.04 0.06 0.08 

α-Θουγένιο 924 925 0.14 0.10 0.11 0.03 

α-Πινένιοa 931 939 68.15 65.66 71.17 57.28 

Καµφένιοa 940 953 0.50 0.31 0.48 0.57 

Σαβινένιο 946 976 0.17 0.07 0.10 0.15 

β-Πινένιοa 966 980 2.08 2.16 2.21 2.78 

Άγνωστο 974  0.02 0.02 0.02 0.02 

β-Μυρκένιοa 987 991 16.60 16.67 19.76 28.01 

α-Φελλανδένιο 996 1005 0.13 0.04 0.05 0.11 

Μεθυλο o-κρεσόληa 1002  0.82 0.77 0.69 1.18 

1,4-Κινεόληa 1007 1016 0.29 - - 0.04 

α-Τερπινένιοa 1008  0.45 - - - 

p-Κιµένιοa 1016 1026 1.69 0.04 0.07 1.35 

Λεµονένιοa 1020 1031 1.43 1.12 0.98 1.47 

Άγνωστο 1030  0.08 - - 0.06 

cis-Οκιµένιοa 1033 1040 0.07 - - 0.07 

Άγνωστο 1035  - - 0.07 - 

Άγνωστο 1041  0.05 - - 0.02 

trans-Οκιµένιο 1043 1050 0.02 - - 0.02 

Άγνωστο 1048  0.01 - - - 

γ-Τερπινένιο 1051 1062 0.22 - - 0.04 

Άγνωστο 1054  - - 0.01 - 

Άγνωστο 1064  0.24 - - 0.14 

 83



Άγνωστο 1075  - 0.03 0.03 0.03 

Ισοτερπινολένιο 1078  0.06 - - - 

α-Τερπινολένιοa 1082 1088 1.02 0.03 0.04 0.07 

Άγνωστο 1086  - 0.03 0.04 0.10 

Άγνωστο 1089  0.04 0.03 0.03 0.05 

Λιναλοόληa 1097 1098 0.59 0.71 0.71 1.10 

Άγνωστο 1106  0.10 - - 0.03 

α-Καµφολενική Αλδεΰδη 1120  0.30 0.19 0.27 0.34 

Άγνωστο 1127  0.04 - - - 

Άγνωστο 1128  - - 0.01 - 

p-Μενθ-3-εν-1-ολη 1129  0.09 - - - 

trans-Πινοκαρβεόλη 1131 1139 0.09 -  0.13 

trans-Βερµπενόλη 1131 1144 - 0.09 0.19 0.06 

Άγνωστο 1135  - 0.05 - - 

Άγνωστο 1136  - - 0.10 - 

Άγνωστο 1139  0.11 0.21 0.46 0.23 

trans-p-Μενθ-2-ενε-1,8-διόλη 1142  0.07 - - 0.05 

p-Μενθα-1,5-διεν-8-όλη 1143  - - 0.02 - 

Άγνωστο 1153  0.02 - 0.01 0.01 

Άγνωστο 1155  0.02 0.02 0.02 0.04 

Βορνεόλη 1159 1165 0.06 - - - 

Άγνωστο 1162  - - 0.02 0.03 

Άγνωστο 1163  - - 0.05  

Άγνωστο 1162  0.11 - - 0.08 

Άγνωστο 1164  0.03 - - - 

4-Τερπινεόληa 1171 1144 0.05 - - - 

Άγνωστο 1173  - - - 0.02 

α-Τερπινεόληa 1186 1189 0.66 - - 0.15 

Άγνωστο 1187  - - 0.04 - 

Μυρτενάλη 1189 1193 0.09 0.04 - 0.08 

Άγνωστο 1190  - - 0.06 - 

Μυρτενόλη 1191 1194 0.03 - - - 
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Άγνωστο 1192  - - 0.05 - 

γ-Τερπινεόλη 1193  0.06 - - - 

Βερµπενόνη 1202  0.17 0.03 0.12 0.09 

Άγνωστο 1228  0.02 - - 0.02 

2,5-∆ιµεθόξυτολουόλιο 1248  0.08 - 0.03 0.08 

Άγνωστο 1256  0.01 0.03 0.01 0.01 

3,5- ∆ιµεθόξυτολουόλιο 1264  0.05 - - - 

trans-Ανεθόλη 1283 1253 0.16 0.02 0.02 0.23 

2-δεκανεννεανόνη 1294 1291 0.03 - - 0.03 

Άγνωστο 1347  0.02 0.01 - - 

α-Υλανγένιο 1367 1372 0.04 0.02 - 0.03 

α-Κοπαένιο 1371 1376 0.02 0.02 0.02 0.01 

Βουρµπουνένιο 1380 1384 0.01 0.01 - 0.01 

Άγνωστο 1388  0.01 0.01 - - 

β-Κουµπεµπένιο 1404 1389 - 0.01 - 0.01 

trans-Καρυοφυλλένιοa 1414 1418 1.59 1.84 0.66 2.14 

α-Χουµουλένιοa 1448 1454 0.16 0.17 0.05 0.17 

Άγνωστο 1455  0.01 - - - 

γ-Μουρουλένιο 1473 1477 0.02 0.02 0.03 - 

Άγνωστο 1476  0.03 0.04 - - 

δ-Καδινένιο 1521 1524 0.04 - - - 

Άγνωστο 1523  - - - 0.01 

Άγνωστο 1578  0.04 0.08 - 0.10 

Άγνωστο 1900  - - - 0.01 

Άγνωστο 1925  - - - 0.01 

Άγνωστο 1962  0.03 0.13 0.022 0.15 

Άγνωστο 1991  - - 0.04 0.03 

Σύνολο   99,95% 91,40% 99,47% 99,90% 

 

Πίνακας 6: aΤαυτοποίηση µε την σύγκριση µε την αυθεντική ουσία. b∆είκτης κατακράτησης 
(Retention index) σχετικό µε τα n-αλκάνια C6-C24 (στήλη HP-5 MS). cΣυσκευή µικροαπόσταξης µε 
υδροαπόσταξη παρουσία 85% H3PO4 

dΣυσκευή Clevenger µε υδροαπόσταξη eΣυσκευή 
µικροαπόσταξης µε υδροαπόσταξη. fΣυσκευή Clevenger µε υδροαπόσταξη παρουσία 85% H3PO4 
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7.3 Πρωτόκολλο αποµόνωσης, καλλιέργειας και µέτρησης 

πληθυσµού του ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού 

(Helicobacter pylori). 

 

Η αποµόνωση του ελικοβακτηρίδιου του πυλωρού πραγµατοποιήθηκε από 

ιστοτεµάχια από ασθενείς µε έλκος, που ήταν φορείς του τα οποία ελήφθησαν σε 

συνεργασία µε το ενδοσκοπικό εργαστήριο του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου 

Ηρακλείου. Αρχικά µέσω των εµπορικά διαθέσιµων ιατρικών τεστ προσδιορίστηκε 

ποιοι από τους επισκέπτες του ήταν φορείς του ελικοβακτηρίδιου του πυλωρού. Στη 

συνέχεια τα ιστοτεµάχια που αφαιρέθηκαν από τους φορείς τοποθετήθηκαν σε 

θρεπτικό υλικό παρουσία αντιβιοτικών που όµως δεν επηρεάζουν την ανάπτυξη του 

ελικοβακτηρίδιου του πυλωρού. Μετά από τρεις µέρες καλλιέργειας αποικιών του 

βακτηριδίου υπήρχε στο διάλυµα του θρεπτικού υλικού ικανός αριθµός 

ελικοβακτηρίδιου του πυλωρού για να χρησιµοποιηθεί προς µελέτη. Το θρεπτικό 

υλικό που χρησιµοποιήθηκε στην αποµόνωση και την καλλιέργεια του 

ελικοβακτηρίδιου του πυλωρού, είναι υγρό Brain Heart Infusion Broth (BHIB) µε 

10% fetal calf serum και περιείχε επιπλέον τα αντιβιοτικά Βανκοµυκίνη,  

Τριµεθροπρίνη και Αµφοτερικίνη Β. Οι συνθήκες που πραγµατοποιήθηκε η 

καλλιέργεια είναι στους 37 οC µε 10% CO2. Στη συνέχεια ποσότητα βακτηρίου στο 

θρεπτικό παρουσία γλυκερόλης καταψύχθηκε στους -80 οC.  

Αρχικά ο προσδιορισµός της ποσότητας των βακτηρίων έγινε µε µέτρηση του 

πληθυσµού τους σε πλάκα Neu-Bauer. Στη συνέχεια όµως η µέτρηση έγινε µέσω της 

οπτικής απορρόφησης των δειγµάτων στα 595 nm. Για να λειτουργήσει η µέθοδος 

αυτή αρχικά φωτοµετρήθηκαν γνωστές συγκεντρώσεις βακτηρίων και κατόπιν µε τις 

µετρήσεις αυτές σχηµατίστηκε µία πρότυπη καµπύλη απορρόφησης και µέσω αυτής 

υπολογίστηκε  η συγκέντρωση των βακτηρίων. 
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∆ιάγραµµα 1: Α. Προσδιορισµός του αριθµού βακτηρίων µε καταµέτρηση του πληθυσµού σε πλάκα 
Neu-Bauer. Το διάγραµµα δείχνει τον αριθµό των βακτηρίων που δεν εκριζώθηκαν µετά από 24 ώρες 
από την προσθήκη της συγκεκριµένης δόσης εκχυλίσµατος µαστίχας. Β. Πρότυπη καµπύλη βάσει 
οπτικής απορρόφησης 595 nm γνωστού αριθµού βακτηρίων. Γ Οπτική απορρόφηση (595 nm) 
δειγµάτων βακτηρίων µετά την προσθήκη γνωστών ποσοτήτων εκχυλίσµατος µαστίχας. ∆. 
Προσδιορισµός αριθµού βακτηρίων µέσω χρήσης τιµών οπτικής απορρόφησης και πρότυπης 
καµπύλης. 
 

Στην συνέχεια µελετήθηκε η επίδραση αυξανόµενων ποσοτήτων διαφόρων 

κλασµάτων της µαστίχας στο ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού. Η δράση που εµφάνισε 

το συγκεκριµένο κλάσµα ήταν ανάλογη της συγκέντρωσης που χρησιµοποιήθηκε. 

Αντίθετα, το ολικό εκχύλισµα το οποίο χρησιµοποιήθηκε µετά την αποµάκρυνση του 

πολυµερούς παρουσίασε ικανότητα εκρίζωσης του ελικοβακτηρίδιου του πυλωρού, 

αλλά η δραστικότητά του ήταν ανεξάρτητη της συγκέντρωσης, στην περιοχή των 

συγκεντρώσεων που χρησιµοποιήθηκαν στα συγκεκριµένα πειράµατα. Το όξινο 

κλάσµα παρουσίασε ισχυρή δραστικότητα ανεξαρτήτως συγκεντρώσεων που 

χρησιµοποιήθηκαν. Το ουδέτερο κλάσµα δεν φαίνεται να περιέχει δραστικές ενώσεις 

δεδοµένου ότι ο πληθυσµός των βακτηρίων παρέµεινε στα επίπεδα του µάρτυρα. Από 

τα διαγράµµατα είναι φανερό ότι το όξινο κλάσµα περιέχει τις δραστικότερες ενώσεις 

αλλά σε αντίθεση µε την µέχρι σήµερα βιβλιογραφία, φαίνεται ότι δραστικές ουσίες 

εµπεριέχονται και στο αιθέριο έλαιο γεγονός που επιβεβαιώνει την γενική υπόθεση 

ότι η δραστικότητα των φυσικών προϊόντων οφείλεται µάλλον σε συνέργεια 

διαφορετικών συστατικών παρά σε δράση µίας και µόνο ουσίας. 
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∆ιάγραµµα 2: Οπτική απορρόφηση (595 nm) δειγµάτων βακτηρίων µετά την προσθήκη γνωστών 
ποσοτήτων εκχυλίσµατος µαστίχας. Το διάγραµµα δείχνει τον αριθµό των βακτηρίων που δεν 
εκριζώθηκαν µετά από 24 ώρες από την προσθήκη της συγκεκριµένης δόσης εκχυλίσµατος µαστίχας: 
Α. Αιθέριο έλαιο, Β. Ολικό εκχύλισµα, Γ. Όξινο κλάσµα, ∆. Ουδέτερο κλάσµα 
 

7.4 Μελέτη της Επίδρασης της Μαστίχας σε Αρουραίους S-D 

µε Τεχνητό Ζαχαροδιαβήτη 

 

Για λόγους ιατρικής δεοντολογίας και ιατρικής πρόληψης τα πειράµατα in vivo  

διεξήχθησαν σε ζώα και συγκεκριµένα αρουραίους ράτσας Sprague-Dawley (S-D). 

Τυχόν ενδείξεις θετικής επίδρασης θα έδινε το έναυσµα να διεξαχθούν πειράµατα 

µετέπειτα και σε ανθρώπους. Το πείραµα περιλάµβανε την µελέτη τεσσάρων οµάδων 

των αρουραίων: 

• Αρουραίοι µε κανονική διατροφή (NPD) 

• Αρουραίοι µε κανονική διατροφή που δέχθηκαν ένεση στρεπτοζοτοξίνης 

• Αρουραίοι µε διατροφή υψηλών λιπαρών (HFD) 

• Αρουραίοι µε διατροφή υψηλών λιπαρών που δέχθηκαν ένεση 

στρεπτοζοτοξίνης. 
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Εφαρµόστηκε πρωτόκολλο της βιβλιογραφίας όπου αρχικά οι αρουραίοι χωρίστηκαν 

σε δύο οµάδες: κανονικής δίαιτας και HFD δίαιτας. Τα συστατικά της HFD 

παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα 7: 
 

Πίνακας 7 

 

Composition of HFD Ingredients Diet (g/kg) 

Powdered NPD   365 
Lard      310 
Casein      250 
Cholesterol      10 
Vitamin and mineral mix    60 
dl-Methionine      03 
Yeast powder      01 
Sodium chloride     01 

 

Μετά από δύο εβδοµάδες διατροφής η κάθε οµάδα χωρίστηκε σε δύο: η µία 

υποοµάδα έλαβε δόση (i.p) στρεπτοζοτοξίνης (55 mg kg−1), ενώ η δεύτερη υποοµάδα 

χρησιµοποιήθηκε σαν µάρτυρας και αντί στρεπτοζοτοξίνης, έλαβε δόση 1 ml kg−1, 

(i.p) από citrate buffer (pH 4.4). 

Το σχεδιάγραµµα µελέτης των υποοµάδων παρουσιάζεται στο ακόλουθο Σχήµα 23. 
 

NPD diet HFD diet

STZ 
35 mg/Kg

STZ 
35 mg/Kg

Citrate buffer
pH 4.4
1 ml/Kg

Citrate buffer
pH 4.4
1 ml/Kg

Selection of diabetic rats 
(non-fasting PGL>300mg/dl

10 rats6 rats

3 rats 3 rats 7 rats 3 rats

3 rats 3 rats 3 rats7 rats
"diabetic"

Feeding with mastic
 

Σχήµα 23 

 89



 

Στους αρουραίους πραγµατοποιήθηκε η ένεση Citrate/Buffer–STZ. Μετά από την 

πάροδο µια εβδοµάδας πραγµατοποιήθηκε η µέτρηση της γλυκόζης στα S-D Rats και 

καταγράφηκαν τα αποτελέσµατα. Για την µέτρηση της γλυκόζης χρησιµοποιήθηκε η 

µέθοδος των sticks. Έπειτα παρασκευάστηκε νέα τροφή η οποία περιείχε 70 g 

µαστίχας ανά κιλό τροφής. Μετά από 4 ήµερες από την πρώτη µέτρηση και για 2,3 

και 5 ηµέρες πραγµατοποιήθηκαν ξανά µετρήσεις της γλυκόζης στα S-D Rats και 

καταγράφηκαν τα αποτελέσµατα. Έπειτα πραγµατοποιήθηκε παράλληλα και µέτρηση 

γλυκόζης στο Βιοχηµικό Εργαστήριο του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου 

Ηρακλείου. Οι τιµές ήταν ίδιες µε αυτές του stick. Οι µεταβολές των επιπέδων της 

γλυκόζης σε κάθε υποοµάδα παρουσιάζονται στο ακόλουθο ∆ιάγραµµα 3: 

Blood Glucose Levels in S-D Rats After Mastic 
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∆ιάγραµµα 3: Μεταβολές των επιπέδων της γλυκόζης στις υποοµάδες των αρουραίων S-D  

 

Η συνολική επί τοις εκατό διαφορά επιπέδων γλυκόζης αίµατος στην κάθε υποοµάδα 

αρουραίων παρουσιάζεται στο ακόλουθο διάγραµµα 4. 

% Change in Rat Blood Glucose Levels after 10 
days of Mastic Gum Food Supplement
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∆ιάγραµµα 4: Η συνολική µεταβολή της γλυκόζης στις υποοµάδες των αρουραίων S-D µετά από 10 

ηµέρες από την έναρξη διατροφής µε µαστίχα 
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8 Ερευνητική Πρόταση 
 

Το µαστιχαδιενονικο και ισοµαστιχαδιενικό οξύ είναι τα κύρια συστατικά του 

βιολογικά ενεργού όξινου κλάσµατος της µαστίχας. Η βιβλιογραφία δεν παρέχει 

επαρκή στοιχεία του πλήρη χαρακτηρισµού του µε NMR. Ο πλήρης χαρακτηρισµός 

της ένωσης δεν είναι εφικτές χωρίς την σύγκριση µε ένα πραγµατικό δείγµα των 

οξέων αυτών. Η πιο ενδεδειγµένη λύση είναι η ολική του σύνθεση και 

χαρακτηρισµός της. Συνθέσεις τέτοιου τύπου µπορούν να αρχίσουν µε πρόδροµο 

µόριο την εµπορικά διαθέσιµη Λανοστερόλη. Το ρετροσυνθετικό σενάριο που 

προτείνεται είναι αυτό του σχήµατος 24: 
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Σχήµα 24 
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Η ολική σύνθεση που προτείνεται από το ρετροσυνθετικό σενάριο είναι η εξής:40
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Σχήµα 25 
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∆υο εναλλακτικές πορείες σύνθεσης θα ήταν αυτές των σχηµάτων 26 και 27: 
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Σχήµα 26 
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Σχήµα 27 

 
Η επιφύλαξη η οποία µπορεί να εκφραστεί σχετικά µε την αποτελεσµατικά των δυο 

τελευταίων συνθέσεων (σχήµα 26 και 27) είναι η εξής. Τα ισο – και µαστιχαδιενονικά 

οξέα διαφέρουν µόνο στην θέση του διπλού δεσµού ο οποίος βρίσκεται στις θέσεις 8-

9 και 7-8, αντίστοιχα. Η παρουσία των δεσµών αυτών προκαλεί αισθητές διαφορές 

στην στερεοχηµεία των δυο µορίων. Παρ’ όλα αυτά, είναι µέχρι σήµερα ιδιαίτερα 

δύσκολο να διαχωριστούν. Αναµένεται, λοιπόν, δυο ενώσεις µε τον ίδιο ακριβώς 

πολυκυκλικό σκελετό και µοναδική διαφορά στην στερεοχηµεία του διπλού δεσµού 

C24-C25 (Ε ή Ζ) στο άκρο της πλευρικής αλυσίδας, να παρουσιάζουν πολύ 

µεγαλύτερη δυσκολία διαχωρισµού. 
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9 Συµπεράσµατα 
 

Τα γενικά συµπεράσµατα που προκύπτουν από τα αποτελέσµατα της παρούσας 

διατριβής είναι τα ακόλουθα: 

 

• Στην ερευνητική αυτή εργασία διαχωρίστηκαν και ταυτοποιήθηκαν τα κύρια 

συστατικά του όξινου και ουδέτερου κλάσµατος από τα εκχυλίσµατα της 

Μαστίχας Χίου. Τα αποτελέσµατα συγκρίθηκαν µε βιβλιογραφικά δεδοµένα. 

 

• Εντοπίστηκαν φασµατοσκοπικά χαρακτηριστικά των µαστιχαδιενονικών 

οξέων τα οποία δεν έχουν αναφερθεί στην βιβλιογραφία.  

 

• Επιτεύχθηκε η ανάλυση των συστατικών του αιθερίου ελαίου.  

 

• Επινοήθηκε µία νέα µέθοδος βελτίωσης της απόδοσης του αιθερίου ελαίου 

της Μαστίχας µε την χρήση 10% φωσφορικού οξέος κατά την υδροαπόσταξη 

της. 

  

• Ελέγχθηκε η δραστικότητα των κλασµάτων της µαστίχας στην καταπολέµηση 

του βακτηρίου H. pylori και αναδείχθηκε η δραστικότητα του όξινου 

κλάσµατος και του αιθερίου ελαίου. Η δραστικότητα του τελευταίου κατά του 

H. pylori αναφέρεται για πρώτη φορά. 

 

• Αναδείχθηκε η δυνατότητα της µαστίχας να επηρεάσει τα επίπεδα του 

σακχάρου του αίµατος σε πειραµατόζωα, γεγονός που αναδεικνύει ότι η 

κατανάλωση της Μαστίχας µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως πρακτικό µέσο 

θεραπείας σε διαβητικούς  
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