Το µαστιχέλαιο από το φυτό Pistacia lentiscus var. chia παρεµποδίζει τον
κυτταρικό πολλαπλασιασµό και την επιβίωση των καρκινικών κυττάρων και
αναστέλλει τη διαδικασία της αγγειογένεσης in vitro και in vivo.
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Η µαστίχα Χίου είναι η ρητίνη που προέρχεται από το µαστιχοφόρο
σχίνο Pistacia lentiscus var. Chiα, φυτό αειθαλές που απαντάται αποκλειστικά
στο νότιο µέρος της Χίου και θεωρείται µοναδικό ελληνικό προϊόν,
προστατευόµενης ονοµασίας προέλευσης αναγνωρισµένο από την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Τόσο η µαστίχα όσο και το αιθέριο έλαιο της µαστίχας, το
µαστιχέλαιο, συνδέονται άρρηκτα µε την ιστορία και την παράδοση της Χίου
αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου και αναφέρονται ήδη από τον
Ηρόδοτο (5ος αι. π.Χ). Εκτός από τη χρήση τους ως αρωµατικά πρόσθετα σε
τρόφιµα και ποτά, η παραδοσιακή ιατρική χρησιµοποιεί εδώ και αιώνες τη
µαστίχα και το µαστιχέλαιο για την αντιµετώπιση παθολογικών συµπτωµάτων
που σχετίζονται µε προβλήµατα κυρίως του πεπτικού συστήµατος, αλλά και
για την καταπολέµηση της χοληστερίνης, χωρίς να έχει αναφερθεί κάποια
τοξικότητα στον άνθρωπο. Ωστόσο πρόσφατα γίνονται προσπάθειες να
τεκµηριωθούν επιστηµονικά οι ευεργετικές ιδιότητες της µαστίχας σε διάφορες
παθολογικές καταστάσεις χρησιµοποιώντας τα εργαλεία της σύγχρονης
έρευνας. Πολλές µελέτες υποστηρίζουν τις αντι-µικροβιακές ιδιότητες της

µαστίχας και του µαστιχελαίου ενάντια σε ένα ευρύ φάσµα παθογόνων
βακτηρίων και µυκήτων (1-4). Επίσης έχει δειχτεί η αντι-οξειδωτική δράση της
µαστίχας (5) και πρόσφατα η προ-αποπτωτική της δράση σε ανθρώπινα
κύτταρα καρκίνου του εντέρου (6).
Το µαστιχέλαιο είναι ένα µίγµα βιολογικά δραστικών ουσιών.
Αποτελείται κατά βάση από µονοτερπένια (7), την απλούστερη από πλευράς
χηµικής δοµής τάξη φυτικών προϊόντων µε αναγνωρισµένη βιολογική δράση.
Μεταξύ αυτών, το α-πινένιο, το β-µυρκένιο το λιµονένιο και η περιλλυλαλκοόλη θεωρούνται από τα πιο σηµαντικά για τη βιολογική τους δράση
µονοτερπένια. Ιδιαίτερα η περιλλύλ αλκοόλη (POH) που αντιστοιχεί σε
περίπου 0.84 % του µαστιχελαίου παρουσιάζει µεγάλο κλινικό ενδιαφέρον
εξαιτίας της αναγνωρισµένης χηµειοπροστατευτικής και χηµειοθεραπευτκής
δράσης της σε µια ποικιλία µοντέλων καρκίνου σε πειραµατόζωα και
κυτταρικές σειρές (8, 9). Η POH βρίσκεται ήδη στο στάδιο των κλινικών
δοκιµών Φάσης Ι και Φάσης ΙΙ κατά διαφόρων κακοηθειών και από το 2002
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χηµειοθεραπευτικών παραγόντων φυσικής προέλευσης του National Cancer
Institute των ΗΠΑ. Πρόσφατα η οµάδα µας έδειξε ότι η αντικαρκινική δράση
της POH σχετίζεται και µε την ικανότητά της να παρεµποδίζει τη διαδικασία
της αγγειογένεσης (10).
Με βάση την κυρίαρχη άποψη στο πεδίο η ευεργετική δράση των
φυτοχηµικών που αποτελούν επιµέρους συστατικά ενός σύνθετου φυσικού
µίγµατος οφείλονται στην αθροιστική ή/και συνεργιστική αλληλεπίδραση
αυτών και όχι στη δράση ενός µόνο συστατικού (11). Αυτό έχει ελεγχθεί και
φαίνεται να αληθεύει για το µαστιχέλαιο όσο αφορά την αντι-µικροβιακή του
δράση (12).
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περιλαµβάνοντας την POH ως ένωση αναφοράς (13). Στην εργασία αυτή
δείξαµε ότι το µαστιχέλαιο έχει την ικανότητα να παρεµποδίζει τον κυτταρικό
πολλαπλασιασµό και την επιβίωση διαφόρων τύπων καρκινικών κυττάρων.

Στη

µελέτη χρησιµοποίησαµε κυρίως την καρκινική σειρά K562 που

προέρχεται από κύτταρα ανθρώπινου λεµφοβλαστώµατος. Ωστόσο σε πολλά
πειράµατα συµπεριλάβαµε επίσης τις κυτταρικές σειρές Β16 και LLC που
προέρχονται από κύτταρα µελανώµατος ποντικού και αδενοκαρκινώµατος από
πνεύµονα ποντικού αντιστοίχως. Επιπλέον βρήκαµε ότι το µαστιχέλαιο
παρεµποδίζει την αγγειογένεση, δηλαδή τη δηµιουργία νέων αγγείων από
προϋπάρχοντα, µια διαδικασία αναγκαία και απαραίτητη για την ανάπτυξη των
πρωτογενών όγκων και των µεταστάσεών τους σε άλλα όργανα (14).
Συγκεκριµένα βρήκαµε ότι το µαστιχέλαιο: α. προκαλεί ελάττωση της
έκκρισης του Vascular Endothelial Growth Factor, ενός πολύ σηµαντικού προαγγειογενετικού παράγοντα (15), από τα καρκινικά κύτταρα, β. παρεµποδίζει
τον κυτταρικό πολλαπλασιασµό των κυττάρων του αγγειακού ενδοθηλίου και
γ. αναστέλλει τη δηµιουργία νέων αγγείων τόσο in vitro (σύστηµα Matrigel)
όσο και in vivo (στη χοριοαλλαντοϊκή µεµβράνη εµβρύου όρνιθας). Τέλος,
διερευνήσαµε τους µοριακούς µηχανισµούς µέσω των οποίων το µαστιχέλαιο
δρα και δείξαµε ότι παρεµποδίζει την ενεργοποίηση µορίων-κλειδιών (Erk1/2
στα καρκινικά, RhoA στα ενδοθηλιακά κύτταρα) που συµµετέχουν σε
σηµαντικά σηµατοδοτικά µονοπάτια στα κύτταρα-στόχους .
Συνοψίζοντας, τα αποτελέσµατά µας υποστηρίζουν τη χρησιµότητα του
µαστιχελαίου στην πρόληψη του καρκίνου, σαν ένα φυσικό διατροφικό
πρόσθετο µε ικανότητα να αναστέλλει τον πολλαπλασιασµό και την επιβίωση
των καρκινικών κυττάρων και να παρεµποδίζει την αγγειογένεση.
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