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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η μαστίχα Χίου, η ρητίνη που παράγεται από τον κορμό του δένδρου Pistachia lentiscus var Chia, 

χρησιμοποιείται για μαγειρικούς και ιατρικούς σκοπούς ήδη από την αρχαιότητα. Παρά το γεγονός ότι τα 

είδη Pistacia είναι ευρέως διαδεδομένα σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου, η μαστίχα Χίου αποτελεί 

χαρακτηριστική ρητίνη των μαστιχόδεντρων που καλλιεργούνται αποκλειστικά στο νότιο τμήμα της Χίου. Η 

μαστίχα Χίου έχει χρησιμοποιηθεί για αιώνες ως μπαχαρικό, καλλυντικό, αλλά και ως θεραπεία 

γαστρεντερικών παθήσεων. Πρόσφατα, υπάρχουν μελέτες που καταδεικνύουν ότι η μαστίχα Χίου 

παρουσιάζει υπολιπιδαιμικές, καρδιοπροστατευτικές και αντιδιαβητικές ιδιότητες. Συνεπώς, στόχος της 

παρούσας ανασκόπησης είναι να συνοψίσει τα υπάρχοντα βιβλιογραφικά δεδομένα σχετικά με τις 

ενδεχόμενες ευεργετικές επιδράσεις της μαστίχας Χίου σε παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η μαστίχα Χίου αποτελεί μια 

αρωματική ρητίνη που παράγεται από το 

αειθαλές φυτό Pistacia lentiscus var. Chia 

(Anacardiaceae). Το φυτό της μαστίχας, ο 

σχίνος, επιστημονικά Pistacia lentiscus, 

ευδοκιμεί σε ολόκληρη τη Μεσόγειο, από την 

Ιβηρική χερσόνησο και τη Γαλλία μέχρι την 

Τουρκία και το Ισραήλ. Ωστόσο, στο νησί της 

Χίου και πιο συγκεκριμένα στο νότιο τμήμα 

του νησιού, καλλιεργείται μία ιδιαίτερη 

ποικιλία σχίνου, ο μαστιχοφόρος σχίνος, από 

τον οποίο εξάγεται η φυσική ρητίνη ή μαστίχα  

 

 

[1]. Το μαστιχόδενδρο, είναι θάμνος αειθαλής 

ύψους 2-3 μέτρων, που αναπτύσσεται αργά 

και παίρνει την πλήρη ανάπτυξή του μετά από 

40-50 χρόνια, φτάνοντας μέχρι και τα 5 μέτρα 

ύψος στα ηλικιωμένα φυτά. Τα ειδικά 

χαρακτηριστικά του εδάφους και του 

μικροκλίματος, και η παραδοσιακή 

καλλιέργεια επιφέρουν τελικά ένα τόσο 

εντυπωσιακό αποτέλεσμα και διαμορφώνουν 

τη μοναδικότητα αυτής της ξεχωριστής 

ρητίνης. Η αρωματική ρητίνη, εκκρίνεται σε 

σχήμα δακρύων από τον κορμό και τα μεγάλα 
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κλαδιά του μαστιχόδενδρου, με επιφανειακές 

τομές των παραγωγών. Το καλοκαίρι είναι η 

εποχή παραγωγής της μαστίχας. Η 

προετοιμασία του εδάφους ξεκινάει τον 

Ιούνιο. Το κέντημα των δέντρων είναι η 

συνέχεια και ολοκληρώνεται με τη συλλογή 

της χοντρής μαστίχας –μεγάλα κομμάτια- τον 

Αύγουστο και της ψιλής μαστίχας –μικρά 

κομμάτια- τον Σεπτέμβριο [1]. 

Η μαστίχα Χίου έχει χρησιμοποιηθεί 

για πολλούς αιώνες ως μπαχαρικό, 

καλλυντικό, αλλά και ως φυτοθεραπεία για τη 

θεραπεία γαστρεντερικών παθήσεων. Οι 

πρώτες αναφορές γύρω από το μαστιχόδενδρο 

και τη μαστίχα Χίου εντοπίζονται στην 

αρχαιότητα και ουσιαστικά προέρχονται 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 μαστιχόδενδρου. Ο 

Γαληνός και ο Διοσκουρίδης τόνισαν τα οφέλη 

της μαστίχας Χίου και πρότειναν τη 

θεραπευτική της χρήση. Η μαστίχα της Χίου 

κατείχε πάντα ιδιαίτερη θέση στη λαϊκή 

ιατρική σε Ευρώπη και Ασία κατά τη 

βυζαντινή και μεσαιωνική εποχή [2]. Ωστόσο, 

μόλις το 1980 δημοσιεύθηκε η πρώτη 

επιστημονική μελέτη σύμφωνα με την οποία η 

μαστίχα μπορεί να θεραπεύσει το πεπτικό 

έλκος για το οποίο ευθύνεται το βακτήριο 

Helicobacter Pylori, λόγω της 

αντιμικροβιακής της δράσης [3]. Έκτοτε οι 

αντιβακτηριακές, αντιφλεγμονώδεις, 

αντιοξειδωτικές, υπολιπιδαιμικές, 

αντιδιαβητικές και αντικαρκινικές 

δραστηριότητές της έχουν γίνει αντικείμενο 

εκτεταμένης έρευνας [2]. Σκοπός, συνεπώς, της 

παρούσας ανασκόπησης είναι να συνοψίσει τα 

υπάρχοντα βιβλιογραφικά δεδομένα σχετικά 

με τις πιθανές ευεργετικές επιδράσεις της 

μαστίχας Χίου στους καρδιομεταβολικούς 

παράγοντες κινδύνου. 

 

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΑΣΤΙΧΑΣ ΧΙΟΥ 

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.  

Συγκεκριμένα, το συνολικό εκχύλισμα 

μαστίχας (χωρίς το β-πολυμερές), μπορεί να 

διαχωριστεί επιμέρους σε όξινο και ουδέτερο 

κλάσμα. Το όξινο κλάσμα περιλαμβάνει, 

κυρίως, όλα τα μεγάλα τριτερπενικά οξέα, 

όπως το μαστιχoδιενονικό, το 

ισομαστιχοδιενονικό ολεανικό οξύ, το 

μορονικό οξύ, το μαστιχοδιενολικόοξύ, το 

ισομαστιχοδιενολικό οξύ και τέλος, το 

ολεανολικό οξύ. Το ουδέτερο κλάσμα 

μαστίχας περιλαμβάνει ουδέτερες 

τριτερπενικές ενώσεις, όπως η ολεανολική 

αλδεΰδη, η 28-νορολεαν-17-εν-3-όνη,η 

τιρουκαλλόλη, η β-αμυρόνη, η 

ισομαστιχοδιενολική αλδεΰδη και η 

δαμμαραδιενόνη.  

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-
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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 [4-13].  

Άλλες ενώσεις που είναι παρούσες σε 

μικρότερες συγκεντρώσεις είναι η βερβενόνη, 

η α-τερπινολένη και η λιναλοόλη, οι οποίες 

συμβάλλουν στην αντιβακτηριδιακή  δράση 

του μαστιχέλαιου και η καμφήνη, που 

εμφανίζει μία ιδίατερα σημαντική 

υπολιπιδαιμική δράση [4-13]. 

 

ΜΑΣΤΙΧΑ ΧΙΟΥ ΚΑΙ ΛΙΠΙΔΙΑ 

Έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα 

κυρίως in vitro μελέτες που δείχνουν την 

ισχυρή προστατευτική δράση του φαινολικού 

εκχυλίσματος της μαστίχας  έναντι της 

οξείδωσης της χοληστερόλης χαμηλής 

πυκνότητας σε λιποπρωτεϊνη (low-density 

lipoprotein cholesterol, LDL-C), που ενέχεται 

σε μεγάλο βαθμό στην εμφάνιση 

αθηροσκλήρωσης [14-16].  

Η δράση του αιθέριου ελαίου της 

μαστίχας ερευνήθηκε σε δύο ομάδες 

πειραματικών μοντέλων, σε διαγονιδιακά 

ευαίσθητους στην εμφάνιση υπερλιπιδαιμίας 

επίμυες και σε υπερλιπιδαιμικούς επίμυες [14]. 

Η χορήγηση μαστιχέλαιου στο πρώτο ζωϊκό 

πρότυπο είχε ως αποτέλεσμα την 

δοσοεξαρώμενη μείωση της ολικής 

χοληστερόλης, της LDL-C και των 

τριγλυκεριδίων στον ορό σε επίπεδα 53.6%, 

45.2% και 30.6% αντίστοιχα. Στους  

υπερλιπιδαιμικούς επίμυες αντίστοιχα, η 

χορήγηση μαστιχέλαιου επέφερε επίσης 

σημαντική μείωση της συνολικής 

χοληστερόλης, της LDL και των τριγλυκερίδια 

του ορού σε επίπεδα 59,9%, 72,5%, και 65,4% 

αντίστοιχα [14]. 

Η in vitro η προστατευτική δράση 

φυσικών ρητινών ενάντια στην αναστολή της 

οξείδωσης της LDL-C αποδείχθηκε σε μελέτη 

όπου δείγματα ανθρώπινης LDL-C 

οξειδώθηκαν υπό την επίδραση του χαλκού 

και στη συνέχεια, αξιολογήθηκε η παρουσία 

των εκχυλισμάτων της μαστίχας στην 

αναχαίτιση της οξείδωσης. Τα αποτελέσματα 

της μελέτης έδειξαν προστασία από την 

οξειδωμένη LDL-C, με αποτελεσματικότητα 

που έφτανε το 99.9%, ενώ για τα υπόλοιπα 

φυσικά προϊόντα η ανασταλτική δράση 

κυμάνθηκε σε ποσοστά ανάμεσα σε επίπεδα 

27% έως 78% [15]. 

Σε μία άλλη πειραματική μελέτη το 

συνολικά πολικό εκχύλισμά της μαστίχας Χίου 

χωρίς το πολυμερές φαίνεται να αναστέλλει 

την κυτταροτοξική δράση της οξειδωμένης 

LDL-C στα περιφερικά μονοπύρηνα κύτταρα 

του αίματος, ευνοώντας την επιβίωσή τους υπό 

συνθήκες οξειδωτικού στρες. Ιδιαίτερα 

αξιοσημείωτη είναι η παρατήρηση ότι τα 

κύτταρα αυτά υφίστανται νέκρωση και 

απόπτωση όταν εκτεθούν σε περιβάλλον 

υψηλής συγκέντρωσης οξειδωμένης LDL-C 

χωρίς την παρουσία της μαστίχας [16]. 

Επιπλέον, καθώς η οξειδωμένη μορφή της 

LDL-C μειώνει τα επίπεδα της γλουταθειόνης 

και δρα ενισχυτικά στην βλαπτική έκφραση 
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του CD36, η παρουσία του πολικού 

εκχυλίσματος μαστίχας αποφέρει σημαντική 

αναστολή των παραπάνω επιβαρυντικών 

φαινομένων, δρώντας αποτελεσματικά στην 

αύξηση των επιπέδων της γλουταθειόνης στο 

αίμα και αναστέλλοντας την έκφραση του 

βλαπτικού παράγοντα CD36. Η 

αποκατάσταση της γλουταθειόνης και η 

μείωση της έκφρασης του CD36 είναι πιθανοί 

μοριακοί μηχανισμοί μέσα από τους οποίους η 

Μαστίχα και ιδιαίτερα το κλάσμα 

τριτερπενοειδούς ασκούν την αντι-οξειδωτική 

και αντι-αθηρωματικής τους δράση. 

Σε μία άλλη πειραματική μελέτη 

εξετάσθηκε η υπολιπιδαιμική δράση της 

μαστίχας Χίου σε σκόνη σε διαβητικούς μύες σε 

χαμηλή και υψηλή δοσολογία [17]. Έπειτα από 

4 εβδομάδες, παρατηρήθηκε πως η χορήγηση 

μαστίχας σε χαμηλή δόση (20 mg/dl) επέφερε 

συγκριτικά μεγαλύτερη πτώση των επιπέδων 

της ολικής χοληστερόλης, της LDL-C και των 

τριγλυκεριδίων του αίματος και βελτίωση της 

χοληστερόλης υψηλής πυκνότητας σε 

λιποπρωτεϊνη (high-density lipoprotein 

cholesterol, HDL-C) σε σχέση με την ομάδα 

υψηλής δόσης που επιπέδωσε τον αριθμό των 

τριγλυκεριδίων του ορού [17]. Επίσης, όταν 

χορηγήθηκε σε υπερχοληστερολαιμικά 

κουνέλια, το πλήρες εκχύλισμα μαστίχας 

χωρίς το πολυμερές και το ουδέτερο κλάσμα 

μαστίχας παρατηρήθηκε μείωση των επιπέδων 

της ολικής χοληστερόλης κατά 47% και 88%, 

αντίστοιχα, επιβεβαιώνοντας τις ισχυρές 

υπολιπιδαιμικές δράσεις της [18].  

Η πρώτη κλινική μελέτη σε ανθρώπους 

με μαστίχα περιλάμβανε 133 εθελοντές και των 

δύο φύλων, οι οποίοι τυχαιοποιήθηκαν σε δύο 

ομάδες, μια στην οποία ελάμβαναν 

καθημερινά 5 gr μαστίχας σε σκόνη για μια 

περίοδο 18 μηνών και μια δεύτερη ομάδα, που 

ελάμβαναν καθημερινά 0,7 g της μαστίχας σε 

υδατικό διάλυμα για 12 μήνες. Στην ομάδα 

υψηλής δόσης τα επίπεδα της ολικής 

χοληστερόλης, της LDL-C, η αναλογία ολικής 

χοληστερόλης/HDL-C, η apoA, η apoB, η 

λιποπρωτεΪνη α, η ασπαρτική 

αμινοτρανσφεράση, η πυροσταφυλική 

τρανσαμινάση και η γ-

γλουταμυλοτρανσφεράση, μειώθηκαν 

σημαντικά, ενώ τα επίπεδα της γλυκόζης, της 

HDL-C και των τριγλυκεριδίων δεν 

σημείωσαν σημαντικές αλλαγές. Στα επίπεδα 

της ολικής χοληστερόλης, του λόγου της ολικής 

χοληστερόλης/HDL-C και της ασπαρτικής 

αμινοτρανσφεράσης παρατήρησαν πτώση, 

κυρίως στους άνδρες, ενώ μόνο τα επίπεδα της 

λιποπρωτεΪνης α ήταν σημαντικά μειωμένα 

στις γυναίκες. Στην ομάδα χαμηλής δόσης  μια 

στατιστικά σημαντική μείωση παρατηρήθηκε 

στα επίπεδα γλυκόζης μεταξύ των ανδρών [19]. 

Σε μία προοπτική τυχαιοποιημένη 

πιλοτική μελέτη χορηγήθηκε η μαστίχα σε 179 

εθελοντές με ολική χοληστερόλη > 200 mg/dl, 

οι οποίοι αφού χωρίστηκαν σε 4 ομάδες 

έλαβαν εκχύλισμα μαστίχας στην ολική της 

μορφή, μαστίχα χωρίς το β-πολυμερές και 

μαστίχα σε σκόνη. Στατιστικά σημαντική 

πτώση της χοληστερόλης και της 

παρατηρήθηκε μόνο στην ομάδα που έλαβε 

ολικό εκχύλισμα μαστίχας, ενώ η πτώση αυτή 

ήταν σημαντικότερη ανάμεσα σε υπέρβαρους 

και παχύσαρκους ασθενείς που είχαν ως 

αποτέλεσμα μία μέση μείωση των επιπέδων της 

ολικής χοληστερόλης της τάξης των 13,5 mg/dl 

[20]. 
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ΜΑΣΤΙΧΑ ΧΙΟΥ ΚΑΙ 

ΚΑΡΔΙΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 

Πρόσφατες μελέτες αναδεικνύουν τον 

ευεργετικό ρόλο της μαστίχας Χίου στη μείωση 

του κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου. Ως 

πιθανός μηχανισμός έχει προταθεί η ισχυρή 

αντιοξειδωτική δράση της μαστίχας Χίου και η 

ικανότητά της να αναστέλλει τη συσσώρευση 

της οξειδωμένης LDL-C στα κύτταρα [16]. 

Περαιτέρω δράσεις της μαστίχας Χίου, 

σύμφωνα με έρευνα που έγινε σε ανθρώπινα 

ενδοθηλιακά κύτταρα αορτής, την μείωση των 

επιπέδων των vascular cell adhesion molecule-

1 (VCAM-1) και intercellular adhesion 

molecule-1 (ICAM-1), τα οποία  συνδέονται με 

την πρώιμη ανάπτυξη αθηροσκλήρωσης [21].  

Σε άλλη μελέτη, άρρενες επίμυες με 

διαβήτη ηλικίας 12 εβδομάδων χωρίστηκαν σε 

δύο ομάδες, η μία ομάδα έλαβε χαμηλές δόσεις 

και η άλλη ομάδα υψηλές δόσεις μαστίχας. Αν 

και η ομάδα που έλαβε την υψηλής δόσης 

μαστίχας (n=12) παρουσίασε κατά 500 mg/kg 

αύξηση του σωματικού παρατηρήθηκε 

παρόμοια μείωση των επιπέδων των  λιπιδίων 

και της γλυκόζης και στις δύο ομάδες της 

μελέτης [22]. Σε πρόσφατη μελέτη, βρέθηκε ότι 

η χορήγηση μαστίχας Χίου σε πειραματικό 

μοντέλο υπερτασικών επίμυων η χορήγηση 

για δύο εβδομάδες μαστίχας σε δόση 40 mg/kg 

σωματικού βάρους/ημέρα μείωσε την 

αρτηριακή πίεση. Τα αποτελέσματα της 

μελέτης έδειξαν μια σχέση μεταξύ μειωμένων 

επιπέδων ρενίνης, c-αντιδρώσας πρωτεΐνης 

και ιντερλευκίνης-6, καθώς και αυξημένης 

αγγειακής και καρδιακής αναδιαμόρφωσης 

[23]. 

Σε άλλη in vivo μελέτη, διάρκειας 6 

εβδομάδων, πειραματόζωα έλαβαν ειδική 

δίαιτα συμπληρωμένη με το ουδέτερο κλάσμα 

(Neutral Mastic Fraction, NMF) και το ολικό 

πολυμερές εκχύλισμα μαστίχας Χωρίς (Total 

Mastic Extract Without Polymer, TMEWP) 

στην ίδια δόση. Η χορήγηση και των δύο 

εκχυλισμάτων σχετίσθηκε με σημαντικά  

αντιαθηρωματικά και υπολιπιδαιμικά 

αποτελέσματα. Για τη δίαιτα  συμπληρωμένη 

με TMEWP και NMF, η μείωση των επιπέδων 

ολικής χοληστερόλης ήταν 47% και 88%, 

αντίστοιχα [24]. 

Τα ευεργετικά οφέλη της μαστίχας Χίου 

στην αρτηριακή πίεση στον άνθρωπο 

φάνηκαν σε μελέτη στην οποία χορηγήθηκαν 

2.800 mg μαστίχας Χίου από το στόμα (τέσσερα 

δισκία των 700 mg) έναντι εικονικού 

φαρμάκου διάρκειας μιας εβδομάδας [25] 

όπου βρέθηκε σημαντική μείωση της 

αρτηριακής πίεσης στην ομάδα που έλαβε 

μαστίχα. Τέλος, σε μια in vivo μελέτη βρέθηκε 

ότι η κατανάλωση καθημερινά 5 g σκόνης 

μαστίχας για 18 μήνες, οδήγησε σε μείωση της 

ολικής χοληστερόλης, της LDL-C, της 

αναλογίας ολικής χοληστερόλης/HDL-C, της 

λιποπρωτεΐνης (α), της απολιποπρωτεΐνης Α-1, 

της απολιποπρωτεΐνης Β, και της οξαλοξικής 

τρανσαμινάσης [19]. 

 

ΜΑΣΤΙΧΑ ΧΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ 

ΓΛΥΚΟΖΗΣ 

Η αντιδιαβητική δράση της μαστίχας 

προέκυψε από μια πρόσφατη μελέτη των 

Trianafyllou et al., όπου στην ομάδα χαμηλής 

δόσης, τα επίπεδα γλυκόζης ήταν σημαντικά 

μειωμένα στους άνδρες [19]. Η μαστίχα 

φάνηκε να ασκεί ισχυρή αντιδιαβητική δράση 

και σε πειραματικό μοντέλο διαβητικών μυών 
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μειώνοντας σημαντικά τα επίπεδα γλυκόζης 

τόσο στην ομάδα χαμηλής όσο και στην ομάδα 

υψηλής δόσης μαστίχας. Αξιοσημείωτο είναι 

πως η ομάδα χαμηλής δόσης παρουσίασε 

καλύτερα αποτελέσματα σε σύγκριση με την 

ομάδα υψηλής δόσης [17]. Τέλος, σύμφωνα με 

μια πρόσφατη μελέτη σε υγιείς Ιάπωνες 

άνδρες, η κατανάλωση μαστίχας Χίου είχε 

θετικά οφέλη στους δείκτες λιπιδίων του 

αίματος και στην αντίσταση στην 

ινσουλίνη[26]. 

 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Συμπερασματικά, η μαστίχα Χίου έχει 

ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και αποτελεί 

σύμβολο της Χίου με ποικίλες εθνικές, 

οικονομικές, ιστορικές και επιστημονικές 

προεκτάσεις. Είναι πολύ σημαντικό ότι 

υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι η μαστίχα 

Χίου ασκεί ευεργετικά αποτελέσματα στο 

μεταβολισμό των λιπιδίων και της γλυκόζης. 

Ωστόσο, απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για 

την αποσαφήνιση του τύπου και των 

δραστικών ενώσεων της μαστίχας Χίου που 

έχουν πιθανές καρδιοπροστατευτικές 

επιδράσεις καθώς και για τη χρήση τους στην 

κλινική πράξη. 
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REVIEW 

Effects of Chios mastic gum on cardiometabolic risk factors 

Athanasia K. Papazafiropoulou 

First Department of Internal Medicine & Diabetes Center, General Hospital “Tzaneio”, Piraeus, Greece 

 

ABSTRACT 

Chios Gum Mastic (CGM), the resin produced by the trunk of Pistachia lentiscus var Chia, has been used for 

culinary and medicinal purposes since antiquity. Despite the fact that Pistacia species are widely distributed 

throughout the Mediterranean basin and in the circum-Mediterranean regions, CMG is a distinctive resin of the 

mastic trees grown exclusively in the southern part of the island of Chios. CMG has been used for centuries as a 

spice, a cosmetic, but its most important usage has been as a strong phytotherapeutic therapy, primarily for the 

management of gastrointestinal diseases. Recently, there are studies demonstrating that CGM has 

hypolipidemic, cardioprotective and antidiabetic properties. Therefore, the aim of the present review is to 

summarize the existing literature data regarding the potential beneficial effects of CGM on cardiometabolic risk 

factors. 
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