
Samenstelling Chios mastiek(hars) 

Inleiding 

Omdat er weinig tot geen eenvoudig te lezen materiaal bestaat dat uitlegt waaruit Chios mastiek nu 

feitelijk bestaat heb ik zelf een poging gewaagd dit te beschrijven. De wetenschappelijke uitleg en 

verklaring vormen voor een niet in de (bio)chemische wereld ingewijde een flinke uitdaging. Dus wellicht 

sla ik hier en daar de plank mis. Dit verhaal is daarom onder voorbehoud. Als iemand een beter (beter 

leesbaar en/of duidelijker en/of inhoudelijk correcter) verhaal in het Nederlands heeft houden wij ons 

aanbevolen. Ik heb de bronteksten voornamelijk aangepast door deze in te korten. Waar ik zelf iets 

(relevant) heb toegevoegd heb ik die tekst cursief gemaakt. Uiteraard heb ik overal de bron bij vermeld. 

De componenten van Chios mastiek hars 

De “Mastic Growers Association” heeft de volgende componenten vastgesteld: 

1) Etherische olie (mastiek olie): 1 – 3% 

2) Masticadienonic zuur (specifiek Triterpeenzuur): 8 – 15% 

3) Isomasticadienonic zuur (specifiek Triterpeenzuur): 8 – 15% 

4) Triterpeenzuur, aldehydes en alcohol: 44 – 58% 

5) Natuurlijk-(bio)polymeer: 25 – 30% 

Ieder component heb ik kunnen vinden. Een ideale bron is Wikipedia. Iedereen die het volledige verhaal 

achter zo’n component wilt lezen kan ze allemaal vinden op Wikipedia. 

1. Etherische olie (mastiek olie): 1 – 3 % 

Etherische olie, vluchtige of aromatische olie is een uit plantmateriaal gewonnen mengsel van vluchtige, 
aromatische moleculen dat kenmerkend is voor de geur van de plant waaruit ze worden gewonnen. Hoewel 
dergelijke mengsels "olie" worden genoemd, bevatten etherische oliën geen vet. Ze zijn vloeibaar op 
kamertemperatuur, maar verdampen al snel bij verhitting en ontbranden gemakkelijk. 

Ze worden gewonnen uit verschillende delen van een plant. Meestal bevat een plant niet meer dan 1% 
etherische olie. 

Slechts een klein deel (circa 10%) van het plantenrijk is in staat deze aromatische bestanddelen te 
produceren. Voornaamste inhoudsstoffen van etherische oliën zijn monoterpenen en cyclische 
koolwaterstoffen, evenals hun alcoholische, aldehyde of ester-afgeleiden. 

Sommige soorten vluchtige olie zijn vrij duur, doordat soms veel planten nodig zijn om een kleine 
hoeveelheid olie te produceren. Dit is ook het geval bij mastiekolie. 

Bron: Wikipedia 
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2 en 3. Masticadienonic en Isomasticadienonic zuur: 16 – 30% 

In de traditionele geneeskunde wordt de hars van Pistacia lentiscus var. chia, de zogenaamde Chios 
mastiek, gebruikt om meerdere aandoeningen te behandelen, zoals hoesten, keelpijn, eczeem, dyslipidemie 
(afwijkingen vetsamenstelling bloed) en diabetes. Chios mastiek is rijk aan Triterpeenzuur, waarvan wordt 
verondersteld dat ze anti diabetische effecten hebben en het lipidenmetabolisme verbeteren. In feite zijn er 
aanwijzingen dat oleanonzuur, een bestanddeel van de mastiekhars, werkt als een Peroxisoomproliferator 
geactiveerde receptor, type y, en dat mastiekhars in vivo anti diabetisch is bij muizen. 

Ondanks deze bevindingen blijft het exacte anti diabetische mechanisme van mastiekhars onbekend. 
Glucocorticoïden spelen een sleutelrol bij het reguleren van het glucose- en vetzuurmetabolisme, en 
remming van 11β-hydroxysteroide dehydrogenase 1 dat inactief cortison omzet in actief cortisol, is 
voorgesteld als een veelbelovende benadering om metabole stoornissen, waaronder diabetes, te bestrijden. 
In deze studie werd een op farmacofoor gebaseerde virtuele screening toegepast om een database met 
natuurlijke producten te filteren op mogelijke 11β-hydroxysteroïde dehydrogenase 1-remmers. De analyse 
was vooral gericht op de Triterpeenzuren die aanwezig zijn in Mastiek. 

Meerdere Triterpeenzuren, zoals masticadienonzuur en isomasticadienonzuur, de hoofdbestanddelen van 
mastiekhars, werden geïdentificeerd. In feite remden masticadienonzuur en isomasticadienonzuur selectief 
11β-hydroxysteroïde dehydrogenase 1 ten opzichte van 11β-hydroxysteroïde dehydrogenase 2 bij lage 
micromolaire concentraties. Deze bevindingen suggereren dat remming van 11β-hydroxysteroïde 
dehydrogenase 1 bijdraagt aan de anti diabetische activiteit van mastiekhars. 

Bron: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25782037/ 

 

4. Triterpeenzuur, aldehydes en alcohol: 44 – 58% 

Triterpeenzuren (TTP's) die in planten aanwezig zijn, zijn bioactieve verbindingen die meerdere 
voedingsactiviteiten vertonen. 

Deze bioactieve verbindingen vormen een bestanddeel van de niet-glyceridefractie van olijfolie, die wordt 
geconsumeerd in het mediterrane dieet. Om deze redenen is er een groeiende interesse om de details van 
de moleculaire mechanismen van de Triterpenen van voedingsplanten te begrijpen. 

Eerdere studies hebben aangetoond dat TTP's ontstekingsremmende en antioxiderende eigenschappen 
hebben, anti hypertensieve, anti hyperlipidemische en anti diabetische effecten hebben in experimentele 
diermodellen, antivirale activiteit bezitten en opmerkelijke resultaten vertonen bij het onderdrukken van 
tumorgenese en het remmen van tumoren. Bovendien is gemeld dat pentacyclische triterpenen 
cytotoxische effecten hebben op verschillende multiresistente leukemische cellijnen. 

Een aldehyde (ook wel alkanal) is een functionele groep, bestaande uit een carbonylgroep waaraan een 
waterstofatoom is gebonden, een organische chemische verbinding met zo'n groep. Een aldehyde kan 
worden gemaakt door een primaire alcohol selectief te oxideren. 

Aldehydes zitten in planten en zorgen o.a. voor de geur. Er zijn veel soorten aldehyde, zoals kaneel-
aldehyde, aardbei-aldehyde enz. Sommige daarvan bevatten allergenen, zoals kaneel-aldehyde. Deze bevat 
de allergenen: kaneelaldehyde (cinnamal), eugenol, kaneelalcohol (cinnamyl alcohol) en coumarine 
(coumarin). Zie ook het “26 Allergenen” artikel op deze site. 

Bron: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0005273610004426  
Bron: Wikipedia 
Bron: Hekserij.nl 
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5. Natuurlijk-(bio)polymeer: 25 – 30% 

Een biopolymeer is een biologische polymeer (groot biomolecuul) dat in 
het organisme wordt aangemaakt uit kleinere, 'in serie geschakelde' biomoleculen 
(biologische monomeren). Biopolymeren bestaan dus uit relatief eenvoudige, vele malen herhaalde 
eenheden (monomeren). Tot biopolymeren behoren Polyfenolen: tanninen en fenylpropanoïden zoals 
ligninen en flavonoïden. 

Polyfenolen zijn een groep van chemische verbindingen, die voorkomen in planten. Een molecuul polyfenol 
bestaat uit meer dan één fenolgroep, Ze worden onderverdeeld in tanninen en fenylpropanoïden zoals 
ligninen en flavonoïden. 

Belangrijke polyfenolbronnen zijn druiven, bessen, granaatappels, thee, bier, wijn, olijfolie, chocolade/cacao, 
walnoot, pinda, yerba mate (maté) en andere vruchten en groenten. Vruchtschillen hebben een hoog 
gehalte aan polyfenolen. Onlangs bleek uit Amerikaans onderzoek dat ook popcorn tot 2,5 % polyfenol 
bevat. 

Polyfenolen werken ontstekingsremmend en hebben een anti carcinogene werking. Flavonoïden en 
anthocyanen beschermen de lichaamscellen tegen vrije radicalen en vertragen de verbranding in de cel. 
Ook verminderen ze de afzet van vetachtige stoffen in de bloedvaten en zorgen voor een daling van LDL- 
cholesterol, waardoor minder arteriosclerose (slagaderverharding) optreedt. Verder kwam uit een studie 
van het Vanderbilt University Medical Center naar voren dat bij het regelmatig drinken van vruchtensap het 
risico op de ziekte van Alzheimer met 76% werd verlaagd, waarvoor de polyfenolen verantwoordelijk 
gehouden worden. Polyfenolen hebben ook een bloeddrukverlagend effect. 

Van resveratrol wordt verondersteld, dat dit een gunstige werking heeft bij het voorkomen van 
hartaandoeningen en kanker. 

De polyfenolen hebben ook nog als eigenschap dat ze ontstekingsprocessen tegengaan, doordat de 
toename van NF-kappaB, een eiwitcomplex dat (onder andere) bij ontstekingsprocessen een belangrijke rol 
speelt, erdoor geremd wordt. 

Andere biopolymeren zijn: 

Nucleïnezuren: bijvoorbeeld DNA en RNA 
Eiwitten 
Koolhydraten: polysachariden zoals cellulose, pectine en zetmeel 
Rubber 
Lignine (houtstof) 
Suberine (kurkstof) 

Bron: Wikipedia 
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