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Excel·lentíssim Senyor President,
Excel·lentíssims i Il·lustres Senyores i Senyors Acadèmics,
Distingides autoritats acadèmiques i professionals,
Senyores i senyors,
Amics i amigues,

Avui tinc l’honor d’haver estat designada per la Junta de Govern de 
la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya per presentar a la Dra. 
Roser Vila Casanovas com a acadèmica corresponent electa d’aquesta 
docta institució, la qual cosa representa per a mi una gran satisfacció 
atès el seu perfil humà, professional i científic.

Roser Vila Casanovas va néixer a Barcelona, en el si d’una família 
d’arrels mèdiques, i va realitzar la llicenciatura de Farmàcia a la Uni-
versitat de Barcelona (1976-1981). Just després d’obtenir el títol va 
iniciar la seva trajectòria professional en l’àmbit de la farmàcia hos-
pitalària, a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i va ser la responsa-
ble del dipòsit de medicaments de la Clínica Corachan (1982-1984). 
Durant aquest període també va realitzar la seva tesina de llicencia-
tura (1983) al llavors Departament de Farmacognòsia i Farmacodinà-
mia de la Facultat de Farmàcia de Barcelona, sota la direcció del Dr. 
Iglesias. Aquesta recerca sobre plantes medicinals va despertar el seu 
interès per aquest camp i la va fer mereixedora d’una plaça de profes-
sora ajudant per a realitzar la seva tesi doctoral durant els anys 1984-
1987, sota la direcció dels Drs. Adzet i Martínez, que va tractar sobre 
la diferenciació quimiotaxonòmica de les farigoles ibèriques a través 
dels seus flavonoides i el quimiotipatge dels seus olis essencials. Des-
prés d’un breu període com a professora associada, a l’any 1988 va 
obtenir una plaça de professora titular adscrita a l’actual Unitat de 
Farmacologia, Farmacognòsia i Terapèutica dins del Departament de 
Farmacologia, Toxicologia i Química Terapèutica de la Facultat de 
Farmàcia i Ciències de l’Alimentació de la Universitat de Barcelona.
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Les seves investigacions giren al voltant de la química i de l’activi-
tat biològica de les plantes medicinals. Dins dels aspectes químics, 
destaquen els seus estudis sobre la composició d’olis essencials, fla-
vonoides, polisacàrids i altres grups químics en diferents espècies ve-
getals. A més, ha descrit l’activitat antiinflamatòria, antifúngica, an-
tioxidant i immunomoduladora de diverses plantes, principalment de 
països llatinoamericans. Finalment, part de la seva activitat es dedica 
al desenvolupament de mètodes de control de qualitat de preparats 
vegetals utilitzats com a ingredients de medicaments, complements 
alimentosos, pinsos o cosmètics, molts dels quals són publicats en 
monografies a la Farmacopea Europea que és elaborada per la Direc-
ció Europea de Qualitat dels Medicaments (EDQM) que forma part 
del Consell d’Europa.
 
Aquesta activitat l’ha portat a terme, en bona part, gràcies a la par-
ticipació en diversos projectes de recerca institucionals o amb la in-
dústria, tant nacionals com internacionals, incloent-hi un projecte de 
la Unió Europea i diversos del Programa Iberoamericà de Ciència i 
Tecnologia per al Desenvolupament (CYTED). Fruit de la seva re-
cerca són 7 tesis doctorals dirigides, més de 100 articles publicats en 
revistes internacionals, 4 capítols de llibre, i 151 contribucions a con-
gressos internacionals i 30 de caràcter nacional. També ha participat 
en l’organització de diverses reunions i congressos científics del seu 
camp.

Si fins ara hem destacat l’activitat de recerca de la Dra. Vila, cal fer 
esment també de la seva activitat docent, desenvolupada principal-
ment a la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona, però 
també en altres institucions, com la Universitat de Montpeller, dins 
del màster d’Enginyeria dels Cosmètics, Aromes i Perfums. S’ha de 
destacar el paper de la Dra. Vila i del Dr. Cañigueral en introduir en 
el currículum de Farmàcia l’assignatura de Fitoteràpia des del curs 
1995-1996 i que va ser posteriorment implantada a totes les facultats 
de farmàcia públiques de l’Estat espanyol. Veient, però, la necessitat 
d’arribar a altres col·lectius de professionals de la salut, més enllà 
dels farmacèutics, com ara metges, veterinaris o infermeres, la Dra. 
Vila ha portat una intensa activitat docent de Fitoteràpia en cursos 
de postgrau, màsters i cursos de formació continuada. Des del 2003 
és professora i tutora dels cursos i màster de Fitoteràpia de l’IL3 de 
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la Universitat de Barcelona, i ho ha estat també del màster interu-
niversitari que durant uns cursos es va impartir entre la Universitat 
de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona i el Col·legi de 
Farmacèutics de Barcelona. Aquesta activitat no s’ha circumscrit a 
l’Estat espanyol, sinó que ha estat intensa també a escala internacio-
nal, amb l’organització i/o realització de cursos al Brasil, Costa Rica, 
Guatemala, Mèxic, Panamà, el Perú o Portugal. 

La preocupació de la Dra. Vila per posar a l’abast del professionals 
les eines per a promoure una fitoteràpia basada en l’evidència, l’ha 
portat a desenvolupar una sèrie d’accions destinades a proporcionar 
als professionals de la salut una formació adient, així com eines d’in-
formació rigoroses i fiables en aquest camp. Entre elles cal destacar 
les publicacions del llibre Plantas medicinales y drogas vegetales, 
com a coeditora, i Fitoterapia: vademècum de prescripción, com a 
coautora. A més, ha publicat diversos capítols de llibres, articles de 
revisió i divulgació professional. Per tal de donar difusió a aquests 
coneixements en fitoteràpia va ser cofundadora de la Revista de Fito-
terapia i de la Sociedad Española de Fitoterapia (SEFIT) que reuneix 
els professionals de la salut interessats en aquest camp. 

Aquesta trajectòria que avui la fa mereixedora de l’honor de ser aco-
llida com a acadèmica corresponent en aquesta institució, està plena 
d’il·lusió i de treball minuciós i ben fet, acompanyat d’una qualitat 
humana excepcional que la fa estimada tant per companys com alum-
nes. No tinc cap dubte que honorarà amb escreix el bon nom d’aques-
ta acadèmia.

Moltes gràcies.
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Excel·lentíssim Senyor President,
Excel·lentíssims i Il·lustres Senyores i Senyors Acadèmics,
Distingides autoritats acadèmiques i professionals,
Senyores i senyors,
Amics i amigues,

És per a mi un gran honor i motiu de profunda satisfacció personal i 
professional la benevolència que han tingut els il·lustres membres de 
la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya en acollir-me en el seu 
si com a acadèmica corresponent. A ells transmeto el meu agraïment 
més sincer, i molt particularment als signants de la proposta de la 
meva candidatura: la Dra. Joana M. Planas, i els doctors Josep Igle-
sias i Josep M. Suñé. A la Dra. Planas, que encapçalà la proposta, li 
vull manifestar públicament el meu agraïment per la seva iniciativa, 
que amb desinteressat entusiasme m’ha portat fins aquí, i per les seves 
amables paraules de presentació. Desitjo de tot cor poder contribuir 
amb el meu humil esforç a enaltir el prestigi d’aquesta institució.

Vull dirigir un agraïment especial al Dr. Josep Iglesias, un dels millors 
professors que vaig tenir al llarg dels estudis de l’aleshores llicencia-
tura de Farmàcia, el qual em va introduir en l’apassionant món de les 
plantes medicinals i em va transmetre, potser de manera subliminar, 
la vocació docent. Gràcies a ell, en finalitzar els meus estudis, l’any 
1981, vaig entrar al Departament de Farmacognòsia i Farmacodinà-
mia, on vaig realitzar la tesina de llicenciatura, que ell va dirigir, i 
posteriorment la meva tesi doctoral. Així mateix, vull manifestar el 
meu agraïment al Dr. Josep Boatella pel fet d’haver-me iniciat en el 
món de l’HPLC com a tècnica analítica durant la realització de la 
meva tesina. També al Dr. Carles Ibáñez, cap del Departament d’In-
vestigació Analítica de l’empresa d’aromes i fragàncies Lucta, que 
m’introduí en l’estudi químic dels olis essencials. Posteriorment he 
tingut ocasió d’aprofundir a bastament aquests i altres aspectes de 
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la recerca analítica en el decurs de les investigacions sobre els olis 
essencials i per al desenvolupament de mètodes de control de qualitat 
de drogues i preparats vegetals.

Realment, he de confessar que al llarg dels estudis de la llicenciatura 
no vaig pensar mai en la possibilitat de fer carrera acadèmica. Però, 
tot i que vaig tenir la inquietud d’explorar altres àmbits com ara el 
de la farmàcia hospitalària, les vicissituds de la vida em van conduir 
gairebé sense adonar-me’n a restar a la Facultat. Allà, i particularment 
en el que actualment és la Unitat de Farmacologia, Farmacognòsia i 
Terapèutica, vaig conèixer el que avui és el meu espòs, en Salvador. 
Mentre jo feia la tesina sobre l’arrel de valeriana, que ja sabem que 
no fa gaire bona olor, ell treballava amb la sàlvia, ben aromàtica. I 
ja se sap… els pols oposats s’atreuen. Ell ha estat sempre el meu su-
port essencial per poder compaginar la vida familiar i la professional. 
Hem fet equip en la feina, que hem procurat fer sempre amb il·lusió 
i rigor, i també, ja fa més de 30 anys, en la vida familiar, enriquida 
amb les nostres filles Núria i Roser, que sempre seran per a mi el més 
important, i a les quals vull agrair el seu amor i la seva incondicional 
comprensió.

Al llarg d’aquests anys, un dels reptes més atractius des del punt de 
vista docent ha estat la creació i desenvolupament d’una nova assig-
natura en els estudis de Farmàcia: la Fitoteràpia, que es va introduir 
en el pla d’estudis de l’any 1992 com a optativa i que en l’actualitat és 
obligatòria de la branca Assistencial i Clínica. Durant aquests 24 anys 
de docència en Fitoteràpia, hem tingut l’oportunitat de transmetre als 
nostres alumnes la importància que té la fitoteràpia basada en l’evi-
dència i en el fet de disposar de productes de qualitat que garanteixin 
eficàcia i seguretat d’ús.

La recerca desenvolupada durant aquests 38 anys de vida universi-
tària -sempre vinculada a les plantes medicinals i productes que se’n 
deriven: extractes, olis essencials, entre d’altres- no hauria estat pos-
sible sense la col·laboració dels companys de la Unitat amb els quals 
fem equip, també en la docència, tant de Farmacognòsia com de Fi-
toteràpia, especialment les Dres. Blanca Freixa i Ester Risco i el Dr. 
Francesc Pérez, així com de molts estudiants d’aquí i vinguts d’arreu 
que han elaborat amb nosaltres els seus treballs de doctorat, de fi de 
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grau, de màster, etc. Bona part d’aquesta recerca s’ha desenvolupat 
gràcies a la col·laboració amb investigadors d’altres universitats, par-
ticularment de fora de l’Estat, així com amb empreses del sector, tant 
nacionals com internacionals. A tots ells vull expressar també el meu 
agraïment.

No voldria acabar aquesta introducció sense reconèixer que avui no 
seria on soc si no hagués comptat amb l’entorn familiar on he cres-
cut: avis, pares i germana. Tots ells han contribuït a transmetre valors 
sense els quals no m’hauria desenvolupat com a persona. Malaura-
dament, només la meva mare, que té molta paciència amb mi perquè 
no disposo mai de prou temps per dedicar-li, pot assistir avui a aquest 
emotiu acte, però estic segura que també el meu pare n’estaria molt 
orgullós. A tots dos els dec la vida i el que soc.

Amb agraïment cap a tots els que avui m’acompanyeu, em disposo a 
llegir el resum del discurs, que versarà sobre els olis essencials i el seu 
efecte sobre el nostre estat d’ànim. La meva recerca, ja des de l’inici, 
ha tingut una estreta relació amb les plantes aromàtiques i els olis 
essencials: de la valeriana a la tesina vaig passar a les farigoles, d’aro-
ma més agradable, objecte de la meva tesi doctoral. Posteriorment, al 
llarg dels anys, he tingut ocasió de participar en la investigació dels 
olis essencials d’espècies vegetals molt diverses. Aquesta circums-
tància, unida als avenços que en les darreres dècades s’han produït 
entorn de la definició de l’activitat farmacològica i dels efectes que 
els olis essencials poden tenir en l’SNC, han motivat que considerés 
atractiu fer una revisió dels coneixements actuals sobre la seva uti-
lització amb la finalitat de millorar l’estat d’ànim i els mecanismes 
involucrats.
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1. Introducció

Les vicissituds de la vida provoquen canvis emocionals que afecten 
en major o menor grau l’actitud que adoptem per afrontar els reptes 
que s’esdevenen en la vida diària. Quan un estat emocional persisteix 
durant un període de temps més o menys llarg (hores, dies, setmanes) 
incideix directament en el nostre estat d’ànim. El Diccionari Enci-
clopèdic de Medicina (ACMCB, 1990) defineix estat com: «la ma-
nera d’ésser, de trobar-se, en un moment donat algú o alguna cosa», 
i estat d’ànim com «l’estat psíquic de l’individu condicionat per les 
circumstàncies que l’envolten d’una part i, de l’altra, per la seva 
situació intrapsíquica». 

Tant el ritme de vida actual com l’envelliment progressiu de la po-
blació han propiciat que els trastorns emocionals i de l’estat d’ànim 
tinguin un gran impacte social i una elevada prevalença i incidència 
en tot el món, amb efectes considerables en la salut de les persones i 
greus conseqüències en l’àmbit socioeconòmic (WHO, 2017). Així, 
l’estrès, l’ansietat, la depressió i l’insomni constitueixen uns dels tras-
torns neuropsiquiàtrics amb més incidència a Europa, entre els quals, 
els trastorns d’ansietat són els més freqüents, amb una taxa de preva-
lença de 12 mesos del 14 %. Hi ha evidència que el percentatge real 
de pacients afectats de símptomes patològics d’ansietat podria ser fins 
i tot superior al 20 %, particularment degut al fet que molts d’ells pre-
senten manifestacions subsindròmiques d’ansietat i no reuneixen tots 
els criteris necessaris per al diagnòstic de trastorn d’ansietat d’acord 
amb la classificació internacional de malalties mentals DSM-5 (Diag-
nostic and Statistical Manual of Mental Disorders, versió 5), elaborat 
per l’American Psychiatric Association, o la classificació de l’Orga-
nització Mundial de la Salut (ICD-10, International Classification of 
Diseases, versió 10). Per aquest motiu, de vegades aquesta situació no 
és reconeguda en la pràctica clínica, fet que propicia que els pacients 
no rebin el tractament adequat (Kasper, 2013). 

Per al tractament d’aquestes malalties s’utilitzen fàrmacs com ara 
benzodiazepines, inhibidors selectius de la recaptació de serotonina, 
o antidepressius tricíclics, entre d’altres, els quals sovint presenten 
un risc elevat d’efectes adversos, com ara dependència, somnolència 
o deteriorament cognitiu, en el cas de les benzodiazepines, ansietat, 
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nàusees, insomni o disfunció sexual, en el cas dels antidepressius. Tot 
i que alguns fàrmacs més recents tenen un perfil de tolerabilitat més 
bo, no estan exempts d’efectes indesitjables que poden interferir en 
les activitats quotidianes dels pacients, cosa que sovint determina una 
baixa adherència al tractament. 

L’ús dels olis essencials amb l’objectiu de millorar la salut física o 
mental, o simplement per aconseguir una sensació de benestar, comp-
ta amb una llarga tradició. Ja des de l’antiguitat han estat utilitzats 
amb aquestes finalitats en diferents civilitzacions i cultures, com ara 
pels antics egipcis, els grecs, els romans, els perses, a l’Índia o a la 
Xina (Peñalver, 2005). El seu ús ha persistit al llarg de la història fins 
a arribar als nostres dies en què la seva utilització per combatre l’ansi-
etat, l’estrès, la depressió, l’insomni, o simplement per millorar l’estat 
d’ànim, l’atenció o la memòria, està molt estesa. A més de l’ús amb 
finalitat estrictament terapèutica, en l’actualitat són freqüents els di-
fusors per aromatitzar l’ambient i aconseguir beneficis psicològics en 
llars, llocs de treball o comerços. Així mateix, amb origen al Japó, els 
banys de bosc ofereixen un servei de benestar i salut destinat a la po-
blació sana així com de reforç en teràpies curatives o pal·liatives per 
a pacients amb malalties de diversa naturalesa. Consisteixen en cami-
nades en silenci per boscos acompanyades d’exercicis de relaxació i 
de respiració, inhalant els volàtils que emet la vegetació a l’ambient 
(Morita et al., 2007). En els darrers anys s’han introduït a altres paï-
sos asiàtics, Amèrica del Nord i Europa. Particularment, a Catalunya 
existeix un projecte (Acció Natura, 2018) dirigit a crear una xarxa de 
boscos terapèutics i a avaluar la seva eficàcia en la millora de pacients 
amb diferents trastorns de l’SNC, entre d’altres.

Però els olis essencials, afecten realment el nostre estat emocional 
i l’estat d’ànim? Interactuen amb el nostre SNC? A través de quins 
mecanismes?

En els darrers anys, diversos estudis han demostrat que l’estimulació 
olfactòria a través de la inhalació d’olis essencials desencadena en 
l’home una sèrie d’efectes psicofisiològics que afecten les emocions i 
l’estat d’ànim. La utilització de diferents models experimentals d’es-
très, ansietat i depressió ha permès evidenciar en animals l’activitat 
de diversos olis essencials en aquests trastorns, tant per via inhalatòria 



17

com per via oral. Aquests estudis, juntament amb assajos in vitro, han 
aportat també coneixements sobre els seus mecanismes d’acció en 
l’SNC. Així mateix, ja sigui per via oral, inhalatòria o transdèrmica 
en forma de massatge, han evidenciat eficàcia clínica en el tractament 
dels trastorns que afecten l’estat d’ànim, amb l’avantatge enfront dels 
fàrmacs convencionals que tenen una millor tolerabilitat i no produ-
eixen dependència.

El present text pretén reunir la informació més rellevant entorn dels 
efectes que els olis essencials provoquen en el nostre estat emocional 
i anímic, i donar resposta a les qüestions plantejades més amunt.

2. Olis essencials
2.1. Característiques generals

Els olis essencials, denominats també essències o olis volàtils, són pro-
ductes d’origen vegetal, constituïts per barreges complexes de com-
postos orgànics volàtils, que generalment s’obtenen per destil·lació 
en corrent de vapor d’aigua. Segons la Farmacopea Europea, s’admet 
que els olis essencials es puguin obtenir també per destil·lació seca o 
mitjançant algun procés mecànic adequat que no requereixi escalfar, 
com per exemple el mètode d’expressió que s’usa per a l’obtenció 
d’oli essencial a partir del pericarpi de fruits cítrics (EDQM, 2018).

Pel fet de ser volàtils, els olis essencials són els responsables de l’olor 
de les plantes. Tot i que es troben àmpliament distribuïts en el reg-
ne vegetal, algunes famílies botàniques són particularment rellevants 
perquè inclouen espècies productores d’essències en rendiments ele-
vats. Així, per exemple, les lamiàcies, rutàcies, apiàcies, mirtàcies, 
lauràcies, o les pinàcies, entre d’altres. Qualsevol òrgan d’una planta 
pot contenir oli essencial. Els compostos volàtils són produïts i s’acu-
mulen en estructures secretores especialitzades que minimitzen el risc 
d’autotoxicitat i alhora permeten la presència de nivells elevats de 
determinats constituents en punts on el seu paper defensiu o atractiu 
pot ser important (Figueiredo et al, 2008).

En els vegetals, els olis essencials tenen un paper principalment de 
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caire ecològic. Intervenen en interaccions planta-animal atraient 
zoopol·linitzadors i zoodispersors, alhora que poden constituir un me-
canisme de defensa enfront d’animals fitòfags. Participen, també, en 
fenòmens d’al·lelopatia inhibint la germinació i creixement d’espèci-
es competidores. Algunes vegades poden tenir una funció en la matei-
xa planta, per exemple reduint la transpiració quan hi ha un excés de 
temperatura (Croteau, 1986; Harborne i Turner, 1984).

Pel que fa a les seves propietats fisicoquímiques, les essències es ca-
racteritzen, en general, per ser productes de caràcter lipòfil, líquids a 
temperatura ambient, si bé alguns poden solidificar a baixa tempera-
tura (com ara l’essència d’anís), transparents, incolors o groguencs, 
menys densos que l’aigua i inflamables, amb les degudes excepcions 
que la natura ofereix. Així, l’oli essencial del capítol floral de cama-
milla comuna és de color blau intens degut a la formació de camazulè 
durant el procés de destil·lació, mentre que els olis essencials de clau 
i canyella tenen una densitat superior a 1. Degut al seu caràcter lipò-
fil, es tracta de productes solubles en dissolvents orgànics, alcohol i 
olis fixos. En canvi, són pràcticament insolubles en aigua, encara que 
algun dels seus components més polars (fenols, etc.), especialment en 
calent, es pot solubilitzar de forma parcial comunicant-li la seva olor 
i el seu sabor.

Els olis essencials són productes químicament complexos. Es trac-
ta de mescles que poden contenir un elevat nombre de components, 
unes quantes desenes, i superar fàcilment el centenar de constituents. 
D’aquests, només un baix nombre s’hi troben en percentatge relati-
vament elevat, mentre que la majoria són components minoritaris. 
Segons la seva naturalesa química, es poden classificar en molècules 
de naturalesa terpènica i molècules no terpèniques. Les primeres in-
clouen principalment monoterpens i sesquiterpens, i en menor grau 
diterpens, els quals poden ser lineals, cíclics o aromàtics amb un o 
més anells en la seva estructura; tots ells poden trobar-se en forma 
d’hidrocarbur o oxigenada i, en aquest darrer cas, segons la seva fun-
cionalització, es poden distingir alcohols, fenols, aldehids, cetones, 
èters o èsters, entre d’altres (figura 1). Els compostos no terpènics in-
clouen molècules de diferent naturalesa: a) substàncies alifàtiques de 
cadena curta (hidrocarburs, alcohols, aldehids, etc.), com per exemple 
el 3-hexenol (anomenat alcohol de fulles en l’àmbit de la perfumeria) 
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el qual dona una nota verda a l’oli essencial (olor de gespa acaba-
da de tallar), o el 2-hexenol, el qual proporciona una nota afruitada 
(aroma de gerds); b) substàncies amb nucli aromàtic de pes molecular 
no gaire elevat, principalment derivats en C6-C1 (com per exemple, 
la vanil·lina) i en C6-C3 (fenilpropanoides, com l’eugenol o el trans-
anetol, i cumarines, com el bergaptè), i c) substàncies amb sofre, com 
ara isotiocianats i sulfurs, components que provenen de la transforma-
ció d’altres substàncies que no són volàtils: és el cas dels destil·lats de 
mostassa i all, per exemple (Vila, 2005).

ß-Mircè Limonè ß-Cariofil·lè

OH

Linalol

OOC CH3

Acetat de linalil

O

1,8-Cineol

O

Càmfora

Figura 1. Diferents tipus de constituents terpènics dels olis essencials

La producció de compostos volàtils per part de les plantes, l’emma-
gatzematge en les estructures secretores i la seva emissió al medi 
ambient ha estat objecte de nombrosos estudis (Biswas et al., 2009; 
Pichersky et al., 2006; Tissier, 2018; Tissier et al., 2017). Actualment 
se sap que aproximadament fins a un 10 % del carboni assimilat per 
les plantes a través de la fotosíntesi és transformat en compostos orgà-
nics volàtils. La seva biosíntesi té lloc en diferents parts del vegetal i 
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transcorre a través de vies del metabolisme secundari, com ara la ruta 
de l’àcid mevalònic i la ruta del fosfat de desoxixilulosa (coneguda 
també com a ruta del fosfat de metileritritol) que originen els terpens 
(Lange et al., 2000), o la ruta de l’àcid siquímic a partir de la qual es 
formen els fenilpropanoides. La diversitat d’estructures provoca que 
els compostos volàtils tinguin propietats fisicoquímiques ben dife-
rents, les quals determinen en últim terme la seva emissió a l’ambient. 
Efectivament, l’emissió de volàtils per part dels vegetals, tot i que pot 
tenir una funció protectora (de defensa) o de comunicació (per atreure 
pol·linitzadors, per exemple), dependrà de la major o menor volatili-
tat, lipofília, capacitat de difusió, etc. de cada molècula (Niinemets et 
al, 2004; Peñuelas i Llusià, 2004; Rosenstiel et al, 2004). 

Durant molt de temps s’ha donat per fet que els components dels olis 
essencials travessen les membranes de les cèl·lules vegetals per difu-
sió passiva degut al seu caràcter lipòfil. No obstant, recentment, s’ha 
evidenciat que perquè tingui lloc la difusió caldrien concentracions 
molt elevades d’aquests productes, en l’interior de les cèl·lules i en 
les mateixes membranes, les quals resultarien tòxiques i causarien al-
teracions en l’estructura d’aquestes últimes amb la consegüent pèrdua 
de continguts cel·lulars (Widhalm et al., 2015). Aquest fet ha conduït 
Adebesin et al. (2017) a demostrar que en flors de petúnies (Petunia 
hybrida cv. Mitchell) l’emissió de compostos volàtils és facilitada per 
transport actiu a través de la membrana plasmàtica gràcies a la pro-
teïna PhABCG1 (Petunia hybrida adenosine triphosphate-binding 
cassette (ABC) transporter, subfamily G member 1). La inhibició de 
l’expressió gènica d’aquest transportador provoca una reducció en 
l’emissió de volàtils florals superior al 50%. D’altra banda, el trans-
port actiu permet exportar volàtils a l’exterior de la planta a més ve-
locitat que la difusió passiva i pot prevenir-ne l’acumulació tòxica a 
l’interior de les cèl·lules vegetals. Atesa la complexitat de composició 
de les aromes de les plantes, queden encara noves qüestions per res-
pondre: quina especificitat tenen aquests transportadors?, quants tipus 
de transportadors existeixen?, o quin paper exerceixen en la regulació 
de l’emissió de volàtils? (Eberl i Gershenzon, 2017).

2.2. Polimorfisme químic

El polimorfisme químic de les plantes medicinals és conegut des de 



21

fa molts anys. Tschirch (1930) va introduir el concepte de varietat 
fisiològica per explicar la variabilitat de constituents actius dins un 
mateix tàxon. Particularment, les plantes aromàtiques constitueixen 
un bon exemple d’aquest fenomen. Els olis essencials són un grup 
de principis actius amb una elevada variabilitat de composició, tant 
a nivell de família o de gènere, com també a nivell infraespecífic. En 
aquest últim cas, les diferències de composició poden aparèixer entre 
poblacions d’un mateix tàxon o inclús entre individus d’una mateixa 
població. Ja el 1975, Tétényi va estimar en 360 espècies, pertanyents 
a 36 famílies, les que experimentaven variabilitat de composició de 
l’oli essencial. D’aleshores ençà, han estat molt nombrosos els tre-
balls publicats al respecte, i és tanta la informació disponible en l’ac-
tualitat que ha conduït Kumari et al. (2014) a crear una base de da-
des (EssOilDB) sobre composició i variabilitat dels olis essencials. 
Aquesta base reuneix més de 120.000 registres de perfils de composi-
ció recollits a partir de més de 40 revistes científiques, tant nacionals 
com internacionals, amb dades de més de 1.600 espècies, subespècies 
o varietats, que representen 92 famílies de plantes distribuïdes en di-
verses zones geogràfiques de tot el món. 

Dins una mateixa espècie, el polimorfisme químic pot ser degut sim-
plement a les condicions ambientals, a la part de la planta considerada 
i el seu estadi de desenvolupament, o a una variabilitat genètica indi-
vidual. Efectivament, tant el rendiment en oli essencial d’una planta 
com la biosíntesi dels seus constituents es poden veure afectats de 
forma important per diferents factors, alguns intrínsecs a la mateixa 
planta i altres de caire fisiològic o ecològic (Bandoni, 2003; Barra, 
2009; Figueiredo et al., 2008; Rehman et al, 2016).

Així, pel que fa als factors fisiològics, la composició de l’oli essencial 
d’una espècie pot variar segons quin sigui l’òrgan considerat, el tipus 
d’elements secretors, l’estadi de desenvolupament, el cicle d’activitat 
dels pol·linitzadors o l’estació de l’any, entre d’altres. L’oli essencial 
d’una planta també pot experimentar fluctuacions en la seva compo-
sició a causa de factors ambientals i geogràfics, ja siguin relatius al 
clima, a les característiques del sòl (factors edàfics), a l’altitud, a l’ús 
de fertilitzants, o a possibles malalties o plagues.

Finalment, i no per això menys important, tot al contrari, la variabili-
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tat genètica individual sovint és la causa de les diferències de compo-
sició que apareixen a nivell infraespecífic, diferències que en aquest 
cas solen ser més importants que les ocasionades pels altres factors 
(Franz i Novak, 2016). L’existència de diferents caràcters genètics 
dins una mateixa espècie ha conduït al concepte de quimiotips: indi-
vidus d’una mateixa espècie vegetal, els quals tot i tenir pràcticament 
el mateix fenotip tenen diferent dotació genètica. En el cas de les 
plantes aromàtiques, això determina que produeixin oli essencial de 
diferent composició, generalment caracteritzat per diferents compo-
nents majoritaris. La utilització de tècniques PCR (Polimerase Chain 
Reaction), com ara RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA), 
ha permès relacionar el polimorfisme químic de moltes plantes aro-
màtiques amb el polimorfisme genètic (Angioni et al., 2004; Skoula 
et al., 1999; Echeverrigaray et al., 2001; Vieira et al., 2001). Atès que 
de vegades els ecotips d’una mateixa espècie que creixen en diferents 
àrees geogràfiques han estat identificats com a diferents genotips, s’ha 
suggerit que l’exposició d’una planta durant un llarg període de temps 
a diferents factors exògens podria conduir a una modificació genètica 
(Barra, 2009).

Les plantes lamiàcies constitueixen una de les famílies en què el po-
limorfisme químic dels olis essencials a nivell infraespecífic està més 
estès. Ocimum basilicum L. (alfàbrega), Thymus vulgaris L. (farigo-
la), Satureja hortensis L. (sajolida), Origanum majorana L. (marduix) 
i Rosmarinus officinalis L. (romaní) en són alguns exemples d’interès 
comercial important (Lawrence, 1978; Granger et al., 1973).

Precisament, el gènere Thymus, al qual hem dedicat part dels nostres 
treballs de recerca, és un dels que ha estat més estudiat des d’aquest 
punt de vista. T. vulgaris, espècie del Mediterrani llatí distribuïda des 
de l’oest de la península Itàlica a l’est de la península Ibèrica, passant 
pel sud de França, va ser la primera de la qual es va descriure l’exis-
tència de 7 quimiotips (Granger i Passet, 1973; Adzet et al., 1977). En 
estudis posteriors realitzats al nostre grup hem tingut ocasió d’avaluar 
el polimorfisme químic d’altres tàxons ibèrics de farigoles. Els resul-
tats obtinguts, juntament amb els aportats per altres grups, mostren 
que les espècies endèmiques del sud-est de la península Ibèrica són 
químicament força homogènies, en particular pel que es refereix a 
monoterpens, els quals constitueixen la fracció majoritària de l’oli 
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essencial. Així per exemple: T. antoninae Rouy & Coincy i T. funkii 
Coss. no presenten variabilitat química, mentre que en T. morode-
ri Pau ex Martínez s’aprecien només petites variacions pel que fa a 
la composició en sesquiterpens (Cañigueral et al., 1994; Vila et al., 
1995). T. caespititius Brot. o T. mastichina (L.) L. ssp. donyanae R. 
Morales, provinents de Portugal, tampoc han evidenciat polimorfisme 
químic (Salgueiro et al., 1997a i 1997b). En canvi, altres espècies, 
com ara: T. albicans Hoffmans. & Link., T. camphoratus Hoffmans. 
& Link., T. carnosus Boiss., T. lotocephalus Willk., T. mastichina (L.) 
L. ssp. mastichina, T. villosus ssp. lusitanicus (Boiss.) Coutinho, o T. 
villosus L. ssp. villosus de Portugal i T. willkomii Ronniger del sud de 
Catalunya manifesten un cert grau de variabilitat havent-se descrit en-
tre 3 i 5 tipus químics diferents en cada una d’elles (Adzet et al., 1991; 
Salgueiro et al., 1995, 1997b, 1997c, 1997d, 2000a, 2000b). En la ma-
joria de casos, les diferències entre els tipus d’oli essencial es deuen a 
variacions en la composició monoterpènica. Probablement, el nombre 
de quimiotips que presenta una determinada espècie augmenta amb la 
seva expansió i l’adaptació a una varietat més gran d’ambients ecolò-
gics. Així, en el cas de T. praecox Opiz ssp. arcticus (E. Durand) Jalas 
s’han arribat a descriure fins a 17 tipus químics diferents repartits per 
Groenlàndia, Islàndia, Noruega, Escòcia, Irlanda i sud d’Anglaterra 
(Saez i Stahl-Biskup, 2002).

2.3. Qualitat

Els olis essencials són àmpliament utilitzats arreu del món amb di-
ferents finalitats i el seu comerç està en constant creixement degut a 
l’elevada demanda que tenen en molts àmbits: farmacèutic, alimen-
tari, cosmètic, detergents, etc. Prop de 300 olis essencials es troben 
comercialitzats al món amb un valor de mercat que el 2013 es va esti-
mar superior als 1.000 milions de dòlars (Williamson, 2014). L’elevat 
preu que tenen molts olis essencials ha propiciat que de vegades es 
produeixin adulteracions, ja sigui per addició de compostos sintètics, 
d’olis fixos vegetals o minerals, de dissolvents, o fins i tot d’altres olis 
essencials (Do et al., 2015). 

D’altra banda, els components dels olis essencials un cop aïllats del seu 
medi natural, la planta, si no s’emmagatzemen en condicions adients, 
són especialment susceptibles de patir alteracions químiques, com ara 
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reaccions d’oxidació, isomerització, polimerització, deshidrogenació, 
etc. que condueixen a una pèrdua de qualitat més o menys important. 
Aquesta pèrdua es tradueix principalment en alteracions organolèpti-
ques: poden desenvolupar-se olors desagradables o irritants o canvis 
de coloració, i en canvis de la viscositat (resinificació). De vegades 
aquestes transformacions químiques fins i tot poden ser la causa de 
reaccions d’hipersensibilitat cutània (Turek i Stintzing, 2013).

Aquests fets, juntament amb la complexitat de composició dels olis es-
sencials i la variabilitat a què estan subjectes, fan necessari un control 
de qualitat que garanteixi la seva autenticitat, així com la seva eficàcia 
i seguretat d’ús. Per aquest motiu, diverses institucions i organitzacions 
internacionals han elaborat monografies on s’estableixen les especifica-
cions de qualitat que han de complir els diferents olis essencials. Així, 
per exemple, són especialment rellevants les monografies de la Farma-
copea Europea i de la International Standard Organization (ISO).

L’avaluació de la qualitat dels olis essencials inclou diferents ti-
pus de determinacions: des de l’avaluació sensorial, molt comuna 
en l’àmbit de la perfumeria, a la determinació de paràmetres físics 
(índex de refracció, poder rotatori, densitat relativa, solubilitat en 
alcohol) o químics (aigua, èsters estranys, etc.) i l’anàlisi croma-
togràfica. Aquesta última pot anar dirigida a l’obtenció del perfil 
cromatogràfic de l’essència, ja sigui per cromatografia en capa fina 
clàssica o d’alta resolució (HPTLC) o per cromatografia de gasos 
(GC-FID) amb la determinació del contingut relatiu en els seus di-
ferents constituents (GC-FID) (EDQM, 2018).

D’altra banda, la cromatografia de gasos acoblada a l’espectrometria 
de masses (GC-MS) constitueix avui en dia una eina imprescindible 
per a la correcta identificació dels components d’un oli essencial. 
L’espectre de masses juntament amb els índexs de retenció (com 
ara els índexs de Kováts o altres) proporcionen valuosa informació 
sobre la identitat de cada pic cromatogràfic. La utilització d’altres 
tècniques complementàries, com ara l’espectroscòpia de ressonàn-
cia magnètica nuclear de 13C (13C-RMN) o la cromatografia de gasos 
acoblada a l’espectroscòpia infraroja per transformades de Fourier 
(GC-FTIR) és també de gran ajut per a la identificació inequívoca 
dels constituents dels olis essencials (Tomi et al., 1995; Vila et al., 
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2001 i 2005; Zuzarte i Salgueiro, 2015).

2.4. Aspectes farmacològics generals

Dins l’àmbit de la fitoteràpia, la utilització dels olis essencials ja si-
gui per prevenir o curar malalties o per al manteniment de la salut i 
el benestar es coneix amb el nom d’aromateràpia, terme que va ser 
introduït per primera vegada per René-Maurice Gatefossé l’any 1936. 
Actualment, els principals camps d’aplicació dels olis essencials en 
terapèutica són les afeccions de l’aparell respiratori i del tracte diges-
tiu, els trastorns del sistema nerviós central, les afeccions reumàtiques 
i el dolor muscular, i les malalties de pell i mucoses.

2.4.1. Accions farmacològiques
Els olis essencials, pel fet de ser barreges complexes, atesa la di-
versitat d’estructures dels seus constituents i la variabilitat de com-
posició, poden tenir activitats farmacològiques molt diverses, les 
quals, almenys en part, estan condicionades pel seu caràcter més o 
menys lipòfil. 

En l’àmbit preclínic, són incomptables els estudis desenvolupats amb 
diferents models cel·lulars i animals que han permès descriure nom-
broses activitats: antibacteriana, antifúngica, antiviral, expectorant, 
espasmolítica, carminativa, colerètica i/o colagoga, sedant o estimu-
lant del sistema nerviós central, analgèsica, antiinflamatòria, antioxi-
dant, antiparasitària, etc. Els mecanismes d’acció que hi intervenen, 
malgrat que en molts casos no es coneixen prou bé, poden ser molt 
diversos. 

Una de les principals dianes d’actuació és la membrana citoplasmàti-
ca: molts fenols, alcohols i aldehids n’alteren l’estructura i provoquen 
un augment de la permeabilitat i pèrdua de contingut cel·lular. Així 
mateix, tot i que molts olis essencials han demostrat propietats antio-
xidants, alguns poden actuar també com a prooxidants afectant mem-
branes internes i orgànuls (com ara mitocòndries) de cèl·lules eucari-
otes, i en poden comprometre la supervivència. Aquests mecanismes 
són els responsables que, malgrat que no siguin mutagènics, provo-
quin efecte citotòxic enfront d’una diversitat de microorganismes pa-
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tògens: bacteris, virus, fongs… (Raut i Karuppayil, 2014; Sharifi-Rad 
et al., 2017). D’altra banda, els components dels olis essencials poden 
actuar també sobre receptors de neurotransmissors, modificar l’acti-
vitat de canals iònics, actuar com a activadors o inhibidors enzimà-
tics, estimular la secreció d’enzims digestius, o modular l’expressió 
de mediadors leucocitaris i de factors de creixement, entre d’altres 
(Franchomme, 2015; Pérez-Rosés et al., 2016). 

És important el fet que entre els components d’un mateix oli essencial 
es poden donar fenòmens de sinergia i/o d’antagonisme, de manera 
que l’activitat final serà el resultat de la interacció entre els diferents 
constituents. Encara que és evident que els que es trobin en més per-
centatge són els que determinen les activitats més importants d’una 
essència, els components minoritaris tenen un important paper com 
a coadjuvants: contribueixen a definir la major o menor lipofília, la 
capacitat de fixació a les membranes cel·lulars i la penetració i distri-
bució cel·lulars (Bakkali et al., 2008).

Molts dels components dels olis essencials poden tenir un o més car-
bonis asimètrics amb activitat òptica, determinant l’existència d’enan-
tiòmers, els quals es distribueixen a la natura de forma característica. 
Aquests compostos quirals sovint tenen activitats farmacològiques i 
aroma diferents. Així, per exemple, la (+)-carvona, amb olor carac-
terística d’alcaravia (fruit de Carum carvi L.), té un efecte estimu-
lant sobre l’SNC, mentre que la (-)-carvona, d’olor fresca mentolada 
i principal constituent de l’oli essencial de la fulla de Mentha spicata 
L., provoca un efecte sedant (taula 1). També la farmacocinètica és 
diferent entre els dos compostos quirals: la vida mitjana plasmàtica 
de la (+)-carvona és superior a la del seu isòmer òptic, el qual és 
metabolitzat més ràpidament (Lahlou, 2004). Borneol i isoborneol, 
dos alcohols monoterpènics amb diferent orientació espacial del grup 
hidroxil, mostren efectes ben diferents sobre la motilitat en ratolins: 
mentre que el primer pràcticament no influeix en el comportament 
dels animals, l’isoborneol incrementa la motilitat de forma important 
(Buchbauer et al., 1993).
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Taula 1. Característiques dels enantiòmers de la carvona

O

S

(+)-Carvona

O

R

(-)-Carvona

Olor Alcaravia Menta fresca

Activitat sobre SNC Estimulant Sedant

2.4.2. Seguretat
La utilització adequada dels olis essencials d’acord amb les reco-
manacions de les monografies de seguretat i eficàcia, tant de l’EMA 
(European Medicines Agency) com d’ESCOP (European Scientific 
Cooperative on Phytotherapy) o l’OMS (Organització Mundial de la 
Salut), garanteix que la majoria estiguin desproveïts d’efectes tòxics, 
tret d’algunes reaccions d’hipersensibilitat o irritació de la mucosa 
gastrointestinal en determinats casos. Tanmateix, alguns d’ells o dels 
seus constituents de vegades poden ser tòxics, especialment quan 
s’administren per via oral. Així, unes de les essències més tòxiques 
per via oral són la de fulla de boldo (Peumus boldus Molina), amb una 
DL50 en rata de 130 mg/kg, degut al seu component ascaridol que pro-
voca efectes tant en el tracte digestiu com en l’SNC, la de poliol (fulla 
de Mentha pulegium L.) amb una DL50 en rata de 400 mg/kg, degut a 
la presència majoritària de pulegona, potencialment hepatotòxica, o la 
d’absenta (fulla d’Artemisia absinthium L.), amb una DL50 en rata de 
960 mg/kg, degut a la tuiona, potent convulsivant. Tot i que es tracta 
de drogues d’ús habitual en terapèutica, es recomana fer-les servir en 
forma de preparat aquós, com ara la infusió, en la qual pràcticament 
no s’hi troben els components lipòfils de l’oli essencial. En canvi, és 
desaconsellat administrar ja sigui l’oli essencial o els extractes alco-
hòlics o hidroalcohòlics, ja que l’alcohol afavoreix la solubilització 
dels seus constituents. Una bona part de les intoxicacions amb olis 
essencials es produeixen en infants, sovint en edats d’1 a 3 anys. Als 
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EUA, per exemple, aproximadament el 75 % dels casos són en infants 
de fins a 6 anys, i sovint són provocats per ingestió accidental. Per via 
tòpica alguns olis essencials poden provocar reaccions de fotosensi-
bilitat (com ara el de bergamota) o dermatitis de contacte (com el de 
melaleuca o arbre del te australià), especialment si s’usen sense diluir 
(Tisserand i Young, 2014).

Així doncs, la majoria d’intoxicacions produïdes amb olis essenci-
als són degudes a una utilització incorrecta: cal respectar la indicació 
terapèutica, utilitzar el vehicle i la forma galènica adequats, la via 
d’administració, la dosi, i la freqüència d’ús recomanades i no fer-ne 
un ús abusiu, aprofitant que sovint fan bona olor, tot buscant un efecte 
més potent i ràpid. 

D’altra banda, encara que de la majoria d’olis essencials i constitu-
ents se’n coneix la toxicitat aguda, també és cert que, ara per ara, no 
es coneixen prou bé els possibles efectes tòxics després d’exposició 
repetida, ni tan sols a petites dosis, els quals no es poden menysprear.

2.4.3. Interaccions
És difícil predir el grau d’interacció dels olis essencials amb altres 
fàrmacs donada la seva complexitat química i la diversitat de meca-
nismes que hi poden estar implicats: competència pels punts d’unió 
a proteïnes plasmàtiques, teixits o receptors específics de membrana, 
canvis en la composició de la microbiota intestinal o en la motilitat 
intestinal, inducció o inhibició d’enzims metabòlics, per exemple. Per 
a la majoria d’olis essencials la informació disponible és escassa, tot i 
que les interaccions farmacocinètiques són força comunes. Efectiva-
ment, alguns components dels olis essencials poden augmentar o dis-
minuir l’activitat dels enzims responsables del metabolisme d’altres 
fàrmacs, especialment els del grup CYP450, la qual cosa pot provocar 
canvis en els seus nivells plasmàtics i reduir la seva eficàcia o incre-
mentar-ne els efectes adversos (Tisserand i Young, 2014). 

2.4.4. Farmacocinètica
Els olis essencials s’administren principalment per via oral, en gotes 
o en càpsules, per via tòpica principalment transdèrmica, en forma de 
cremes, pomades, ungüents, liniments, gels, banys..., o per inhalació, 
ja sigui amb difusors o en gotes. Si bé les seves característiques farma-
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cocinètiques han estat força estudiades en animals, els coneixements 
de què disposem avui en dia en humans són encara limitats, tenint en 
compte els múltiples ingredients dels olis essencials (Kohlert et al., 
2000). En general, s’absorbeixen ràpidament després d’administració 
oral, pulmonar o dèrmica i passen a la circulació sanguínia a través de 
la qual arribaran als diferents òrgans.

El pes molecular petit i la solubilitat en medis lipòfils/aquosos deter-
minen que la majoria dels components dels olis essencials, després 
d’aplicació tòpica, per exemple en forma de massatge sobre la pell, 
siguin capaços de travessar l’estrat corni, arribar a la dermis i d’allà 
passar a la circulació sanguínia. L’absorció per aquesta via és més rà-
pida, en general, si els olis essencials es troben formulats en un medi 
semiaquós, com una emulsió o inclús un gel, que si estan dissolts en 
olis vegetals. El caràcter lipòfil d’aquests últims determina que, en 
aquest cas, els components de l’oli essencial tinguin més afinitat pel 
vehicle que per la pell. Tanmateix, el grau d’hidratació i la tempera-
tura de la pell, així com l’aplicació en forma de massatge en facili-
ten l’absorció. D’altra banda, molts constituents d’olis essencials són 
capaços d’interactuar amb els components lipídics de l’estrat corni 
reduint la seva funció de barrera, fent-los lleugerament més hidròfils 
i facilitant el seu propi pas cap a la dermis. Degut a això, alguns ter-
pens, com ara l’1,8-cineol, poden incrementar notablement el trans-
port d’altres fàrmacs a través de la pell i facilitar la seva absorció.

La via inhalatòria és útil especialment quan es requereix una acció 
local sobre les vies respiratòries, per exemple antibacteriana o an-
tiinflamatòria. Les substàncies inhalades, un cop arriben als alvèols 
pulmonars, poden passar també a la sang i distribuir-se per l’orga-
nisme. Per aquesta via, la dosificació és difícil d’estimar degut a la 
dificultat de controlar les proporcions dels constituents evaporats dels 
olis essencials que són inhalats. No obstant, pel que fa a la seguretat 
d’ús, aquesta via d’administració comporta un nivell de risc molt baix 
per a la majoria de la gent: en un recinte petit i tancat, i considerant 
un 100 % d’evaporació, és poc probable que la concentració de qual-
sevol oli essencial o constituent assoleixi un nivell perillós, tant si és 
usat en forma de nebulitzador com de massatge. Així mateix, com es 
comentarà més endavant, l’epiteli olfactori també té un paper impor-
tant en l’absorció dels compostos volàtils.
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Uns dels avantatges de l’administració oral són la millor precisió de 
dosi i la biodisponibilitat dels diferents constituents de l’oli essencial, 
la qual sovint és superior que per via transdèrmica; no obstant, per via 
oral la velocitat d’absorció sol ser més lenta i els nivells plasmàtics 
que s’assoleixen són més baixos. Per contra, entre els riscos que pot 
comportar l’administració oral s’inclouen la intoxicació per sobre-
dosi, les interaccions amb altres fàrmacs i la irritació de la mucosa 
gastrointestinal, més sensible que la pell. Per evitar aquest últim in-
convenient, és important que l’essència estigui ben dispersada o dis-
solta en un vehicle adequat abans de ser ingerida. Així, es recomana 
l’administració en càpsules, dissolta en un medi lipòfil com ara un 
oli vegetal, o en gotes en un medi hidroalcohòlic. D’aquesta manera 
s’afavoreix també l’absorció, tot i que s’ha descrit que una elevada 
viscositat del medi, com és el cas dels olis vegetals, pot retardar l’ab-
sorció (Tisserand i Young, 2014).

La majoria dels components dels olis essencials són metabolitzats 
ràpidament i eliminats de l’organisme principalment per via renal en 
forma conjugada, com a glucurònids o sulfats, i en menor grau són 
excretats amb la femta, per via respiratòria a través dels pulmons, o 
també a través de la pell. Després d’administració oral, compostos 
com ara el mentol, timol, carvacrol, limonè o eugenol, es poden 
detectar en forma de sulfat i de glucurònid en orina i en plasma. 
El ràpid metabolisme i la vida mitjana curta fa pensar que tenen 
un risc mínim d’acumulació en l’organisme, qualsevol que sigui la 
via d’administració, sempre que es respectin les dosis recomanades 
(Djilani i Dicko, 2012; Vila et al., 2014). En el cas de l’administració 
oral, cal considerar que el medi àcid gàstric pot afavorir transposi-
cions moleculars, especialment en el cas d’alcohols monoterpènics 
(linalol, geraniol, nerol), i que en l’intestí, la microbiota, ja sigui 
sapròfita o patògena, també pot catalitzar reaccions diverses, per 
exemple d’oxidació de l’α-pinè a α-terpineol (Franchomme, 2015). 
En alguns casos, el metabolisme pot transformar en productes tòxics 
alguns constituents dels olis essencials que estaven desproveïts de 
toxicitat. Així, per exemple, els derivats fenilpropanoides safrol o 
estragol potencialment carcinògens o la (+)-pulegona potencialment 
hepatotòxica.
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3. Efectes dels olis essencials sobre l’estat d’ànim

Els efectes d’un oli essencial sobre l’estat d’ànim poden ser pràcti-
cament instantanis i són el resultat d’una actuació tant directa com 
indirecta en l’SNC. Actualment, es coneix que els efectes dels olis es-
sencials sobre l’SNC depenen tant de la seva major o menor absorció 
un cop administrats i de la capacitat de travessar la barrera hematoen-
cefàlica (figura 2), com també de la percepció de l’olor; inclús el fet 
de pensar en una olor pot provocar un efecte similar al de la mateixa 
olor. D’aquesta manera, els components dels olis essencials arriben 
a zones específiques del cervell on interactuaran amb diferents tipus 
de receptors (colinèrgics, gabaèrgics, glutamatèrgics), canals iònics 
(K+, Ca2+) i enzims (acetilcolinesterasa, adenilat ciclasa), i produiran 
una varietat d’activitats farmacològiques i efectes de caire psicològic. 
Nombrosos estudis han demostrat que els estímuls olfactoris poden 
desencadenar tant emocions positives com negatives, modular l’estat 
d’ànim i el comportament, així com la funció cognitiva (Dobetsberger 
i Buchbauer, 2011; Perry i Perry, 2006).

Els coneixements actuals relatius als efectes dels olis essencials sobre 
l’estat emocional i l’estat d’ànim juntament amb els avenços en l’àmbit 
de la interacció persona-ordinador (IPO) han conduït un grup del Mas-
sachusetts Institute of Technology al disseny d’una innovadora interfí-
cie olfactiva (Essence) amb la finalitat que influeixi de manera incons-
cient en l’estat d’ànim i el rendiment cognitiu de l’usuari. Es tracta d’un 
dispositiu en forma de collaret que conté l’oli essencial i en controla de 
manera automàtica l’alliberament segons la tasca que estigui fent l’usu-
ari o les seves dades fisiològiques (Amores i Maes, 2017).

L’olfacte és el sistema sensorial humà més primitiu, des del punt de 
vista evolutiu, i el sentit que tenim més desenvolupat en néixer. A 
més, les neurones olfactòries són les úniques que comuniquen direc-
tament l’SNC amb el medi extern i poden constituir una via d’entrada 
de substàncies al cervell. 

3.1. Absorció per via nasal

Quan els olis essencials s’administren per inhalació per via nasal, els 



32

seus components poden arribar al cervell a través de diferents vies 
(figura 2):

- Absorció a través de la mucosa respiratòria de la cavitat nasal, 
que està altament vascularitzada, i subsegüent pas a la circulació 
sanguínia, des d’on seran conduïts al cervell després de travessar la 
barrera hematoencefàlica. 

- Absorció a través de la regió olfactòria i posterior pas al líquid 
cefalorraquidi i al cervell. En aquest cas, han de travessar l’epiteli 
olfactori, localitzat a la zona superior de la cavitat nasal. Aquest pas 
pot tenir lloc a través d’un mecanisme extraneuronal, ja sigui per 
difusió passiva o per transport actiu a través de l’epiteli olfactori, o 
mitjançant un mecanisme intraneuronal a través del nervi olfactori 
o del nervi trigemin. En aquest darrer cas, el compost penetra a l’in-
terior de la neurona (per pinocitosi) i és conduït a través de l’axó 
fins al bulb olfactori. La velocitat i proporció en què els diferents 
compostos volàtils són transportats depenen de diversos factors, 
com ara el seu major o menor grau de lipofília i el pes molecular, o 
la presència de mucositat a la cavitat nasal i el flux d’aire inhalat. 
Així, l’absorció per mecanismes extraneuronals sol ser molt ràpida 
(uns 10 min), especialment per les molècules de baix pes molecular 
que circulen ràpidament pels espais intercel·lulars de l’epiteli nasal 
i assoleixen el cervell en pocs minuts, mentre que l’absorció per via 
intraneuronal és un mecanisme lent que pot prolongar-se fins a 24 
h o més (Crowe et al., 2018; Illum, 2000). L’absorció a través de 
l’epiteli olfactori permet l’accés directe de fàrmacs a l’SNC, sense 
necessitat de travessar la barrera hematoencefàlica, alhora que es 
minimitzen els seus efectes a nivell sistèmic. L’administració de 
fàrmacs directament al cervell per via intranasal va ser proposada 
per primera vegada per Frey el 1989, i té interès per al tractament 
de diversos trastorns cerebrals, com ara ansietat, trastorns cogni-
tius, malaltia d’Alzheimer o esquizofrènia (Dhuria et al., 2010; 
Hanson i Frey, 2008). 
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Figura 2. Vies d’absorció dels olis essencials cap al cervell

Recentment, Satou et al. (2016) han determinat les concentracions 
en cervell de ratolí d’alguns monoterpens d’olis essencials (α-pinè, 
limonè, linalol i 1,8-cineol) després de la seva administració per 
inhalació i per via intraperitoneal (i.p.). L’α-pinè (un hidrocarbur 
monoterpènic bicíclic) assoleix la concentració màxima al cervell 
(98±11 µg/g) després de 30 min d’inhalació, mentre que en el cas del 
limonè (hidrocarbur monoterpènic monocíclic) i del linalol (alcohol 
monoterpènic) la concentració màxima apareix als 90 min (53±13 
µg/g i 2,2±0,5 µg/g, respectivament), essent per al linalol molt infe-
rior a la dels altres dos monoterpens. En els tres casos les concentra-
cions cerebrals disminueixen ràpidament en cessar la inhalació. Tot 
i la baixa concentració assolida pel linalol, és ben coneguda la seva 
activitat sedant i ansiolítica per via inhalatòria, la qual cosa fa pen-
sar que inclús petites concentracions de linalol són capaces d’exercir 
efectes sobre el cervell. Després d’administració i.p., l’α-pinè gairebé 
no es va detectar al cervell, mentre que els nivells de limonè i linalol 
van ser molt petits, i això indica que en el cas d’aquests tres compo-
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nents la via inhalatòria resulta més eficaç. En canvi, l’1,8-cineol (èter 
monoterpènic), assoleix el cervell tant per inhalació (76±12 µg/g, que 
es manté en el temps), com principalment per via i.p. (211±43 µg/g).

3.2. Rellevància del sistema olfactori

Tot i que el sentit de l’olfacte ha estat considerat amb menys interès 
que altres sentits com, per exemple, la vista o l’audició, té un impor-
tant paper en la nostra vida quotidiana, amb importants implicacions 
en situacions de perill o en comportaments o actituds socials i emoci-
onals, alhora que ens permet reviure i recordar experiències anteriors 
(Gottfried, 2006; Stevenson, 2010). 

Si bé en l’home l’olfacte és menys important que en altres espècies, 
l’estructura del seu sistema olfactiu és extremadament sofisticada. La 
funció olfactòria involucra una complexa i extensa xarxa neuronal, 
distribuïda per diferents àrees corticals i subcorticals del cervell, que 
en els darrers anys s’ha pogut descriure amb força precisió gràcies a 
la utilització de tècniques avançades de tractografia basades en la re-
construcció tridimensional de les connexions neurals a través d’imat-
ges per ressonància magnètica (Milardi et al., 2017).

El sistema olfactori humà és capaç de detectar i diferenciar milers de 
compostos volàtils. Particularment, en l’actualitat es coneix que l’ho-
me pot discriminar més d’un trilió d’estímuls olfactius, mentre que, 
en contraposició, només és capaç de distingir entre 2,3 i 7,5 milions 
de colors i prop de 340.000 tonalitats diferents de sons (Bushdid et al., 
2014). És capaç, inclús, de reconèixer l’olor de molècules amb estruc-
tures químiques molt pròximes, fins i tot de diferents enantiòmers, 
com ara la (+)-carvona i la (-)-carvona, característiques de l’aroma 
d’alcaravia i de fulla de menta verda, respectivament, o el (+)-linalol 
i el (-)-linalol característics de l’oli essencial de petitgrain (fulla de 
Citrus aurantium L. sp. aurantium) i de lavanda (summitat florida 
de Lavandula angustifolia Mill.), respectivament. L’elevada sensibi-
litat i especificitat del sistema olfactori ve determinada pels receptors 
de l’olfacte (RO) localitzats a l’epiteli olfactori. En els mamífers, els 
gens que codifiquen els RO representen aproximadament el 3% del 
genoma (900-1.400 gens), i constitueixen la família més àmplia de 
gens coneguda. Tot i que en l’home al voltant del 50% d’aquests gens 
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han evolucionat a pseudogens, s’ha descrit una important diversitat 
genètica, fet que suggereix que cada individu compta amb un reperto-
ri de RO altament personalitzat, i dona suport a la idea de «diferents 
nassos en diferents persones». D’aquesta manera, la percepció de les 
olors varia molt entre diferents individus, tant pel que fa a l’agudesa 
olfactòria com a la capacitat per percebre aromes específiques (Igna-
tieva et al., 2014; Menashe et al., 2003; Olender et al., 2012).

La percepció d’una olor comprèn informació molt diversa, relativa a:
- la seva identificació i reconeixement 
- les seves característiques: afruitada, herbàcia, fresca, especiada…
- el grau d’intensitat o força de l’olor: depèn de la seva concentra-

ció en l’aire
- l’acceptabilitat o to hedònic: grau de satisfacció o disgust que 

provoca

Les olors són capaces d’activar totes les regions emocionals del cer-
vell: això és degut a la interconnexió de les regions cerebrals implica-
des en el processament d’ambdues sensacions, essent el sistema lím-
bic, i especialment l’amígdala, el centre integrador per excel·lència.

La percepció d’una olor s’inicia amb l’activació dels RO. Quan les 
molècules volàtils, components dels olis essencials, penetren a la ca-
vitat nasal arriben a l’epiteli olfactori, situat a la part més alta de la 
fossa nasal a sota de la làmina cribrosa, on interaccionen amb els 
RO. Aquests són receptors acoblats a proteïnes G que es localitzen 
en els cilis de les neurones olfactòries bipolars, de les quals en tenim 
milions; cada neurona té 10-12 cilis que se situen a la capa muco-
sa que recobreix l’epiteli olfactori. Les neurones olfactòries estan en 
constant renovació (la seva vida mitjana en ratolins és d’uns 40 dies) 
i són regularment substituïdes gràcies a les cèl·lules mare basals. En 
l’home existeixen entre 500-750 tipus de RO, des dels quals l’estímul 
és transmès a través de les neurones olfactòries cap als glomèruls del 
bulb olfactori del cervell. Cada neurona olfactòria expressa un sol 
tipus de receptor olfactori. Tot i que alguns receptors són altament 
específics per a determinades molècules, en general, un mateix recep-
tor pot reconèixer diferents molècules estructuralment relacionades, 
alhora que una mateixa molècula pot ser reconeguda per múltiples re-
ceptors. A més, la resposta d’un determinat receptor és diferent segons 
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quina sigui la concentració de la molècula volàtil: en general, respon a 
més olors a elevada concentració que a baixa concentració. D’aques-
ta manera, la informació, tant pel que es refereix a identitat com a 
concentració, és codificada per l’activació dels RO. Els axons de les 
neurones que expressen el mateix tipus de receptor convergeixen en 
els mateixos glomèruls del bulb olfactori, on es genera la primera 
resposta com a conseqüència de la combinació dels receptors acti-
vats. Aquests glomèruls són uns conglomerats on concorren els axons 
de les neurones olfactòries i les dendrites de les cèl·lules mitrals, els 
axons de les quals es projecten cap a àrees cerebrals superiors: l’es-
corça piriforme, l’escorça entorínica, l’hipocamp i l’amígdala, que 
estan interconnectades entre elles (Firestein, 2001). La principal fun-
ció de l’escorça piriforme és discernir olors de diferents categories, 
particularment l’escorça anterior està relacionada amb la identificació 
d’olors, mentre que la posterior es relaciona amb la categorització de 
les olors. Des de l’escorça piriforme, la informació es transmet, ja si-
gui directament o a través del tàlem, cap a l’escorça orbitofrontal, que 
és la principal regió del neocòrtex implicada a processar la informació 
olfactòria (Gottfried, 2006; Milardi et al., 2017). 

Addicionalment, s’ha descrit que la resposta als estímuls odorífers 
pot estar modulada a nivell perifèric per efecte paracrí degut a les 
cèl·lules microvil·lars i les cèl·lules sustentaculars, les quals es dis-
tribueixen per l’epiteli olfactori i alliberen agents moduladors de les 
neurones olfactòries, com ara neurotransmissors, neuropèptids, nu-
cleòtids o hormones. També la vascularització, les neurones del sis-
tema trigemin o la innervació simpàtica i parasimpàtica de l’epiteli 
olfactori contribueixen de forma important a la modulació perifèrica 
de la resposta odorífera (Lucero, 2013).

Una de les característiques principals del sistema olfactori és l’ab-
sència de connexions primàries amb el tàlem, ja que els axons de les 
neurones del bulb olfactori es projecten directament cap a l’escorça 
olfactòria primària. Així doncs, a diferència del que passa en la resta 
de sentits, l’estímul olfactiu accedeix directament a l’escorça primà-
ria i al sistema límbic, en particular l’amígdala i l’hipocamp, i genera 
una resposta immediata tant en relació amb la percepció de l’olor com 
emocional. D’aquesta manera, una olor, segons sigui percebuda com 
a agradable o desagradable i sigui relacionada amb alguna experièn-
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cia anterior, pot afectar també el control hipotalàmic d’hormones i 
neurotransmissors (Perry i Perry, 2006).

Una altra característica important consisteix en la naturalesa ipsila-
teral de les projeccions olfactòries, des de la perifèria nasal fins a 
l’escorça olfactòria primària, en contraposició als sistemes visuals o 
auditius, en els quals la informació provinent dels dos costats del cap 
es combina en els primers estadis del seu processament, ja sigui en el 
quiasma òptic o en l’oliva superior, respectivament. Aquesta disposi-
ció ipsilateral és important, ja que el flux d’aire a la cavitat nasal influ-
eix en l’adsorció de l’olor i en la seva discriminació. Al llarg del dia, 
els cornets nasals de cada fossa es congestionen de forma alterna cada 
cert nombre d’hores i determinen que el flux d’aire sigui diferent en 
cada costat del nas. Això suggereix que diferents percepcions d’olor 
provinents de cada fossa nasal arriben a cada hemisferi cerebral, i que 
l’escorça olfactòria seria capaç d’efectuar comparacions d’ambdues 
olors bilaterals (Gottfried, 2006).

Finalment, la cavitat nasal també està innervada per neurones del sis-
tema trigemin que arriben a la superfície de l’epiteli nasal, particu-
larment per les terminacions nervioses de les branques maxil·lar i et-
moidal del nervi trigemin així com per les cèl·lules quimiosensorials 
solitàries que també es troben en la superfície de l’epiteli nasal i fan 
sinapsi amb les fibres nervioses aferents del trigemin. Els seus recep-
tors són canals iònics TRP (Transient Receptor Potential), canals iò-
nics sensibles als àcids (ASIC/DRASIC, Acid-sensing ion channels/
Dorsal root ganglion ASIC), receptors purinèrgics (P2X), nicotínics 
i histamínics H1. Aquest sistema respon a estímuls tèrmics, químics 
i mecànics, desencadenant sensacions de calor, fred, picor i irritació, 
entre d’altres (Al Aïn i Frasnelli, 2017).

3.3. Implicacions neurofisiològiques de la percepció 
       olfactiva i efectes sobre la conducta i les emocions

El sentit de l’olfacte, com ja s’ha exposat, està en íntima relació amb 
el sistema límbic, responsable de les respostes emocionals, l’apre-
nentatge i la memòria. Particularment, l’amígdala relaciona una aro-
ma amb una emoció i l’hipocamp amb un record en la memòria. Per 
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aquest motiu, les olors evoquen records viscuts i generen respostes 
vegetatives en l’organisme, de manera que poden modificar directa-
ment el nostre estat emocional i el comportament, a més dels nostres 
reflexos. Poden influir en l’alliberament de neurotransmissors (com la 
serotonina, la dopamina o la noradrenalina), el sistema endocrí (corti-
sol, hormones sexuals, insulina) o la funció immunitària (CD4/CD8, 
activitat cèl·lules NK) (Angelucci et al., 2014; Haze et al., 2002; Ka-
dohisa, 2013; Rolls, 2015; Weber i Heuberger, 2008). 

Així doncs, el sentit de l’olfacte té un paper important en el nostre 
estat emocional. Hi ha evidència que una absència prolongada d’ol-
facte, com ara en el cas d’individus anòsmics o que pateixin sinusitis 
crònica, pot conduir a un estat depressiu.

Els efectes dels olis essencials sobre la conducta i emocions s’han 
investigat tant a partir d’assajos in vivo en diferents models animals, 
com, especialment, a partir d’estudis realitzats en l’home. 

3.3.1. Estudis en animals de laboratori
En animals de laboratori s’ha estudiat, principalment, l’efecte que la 
inhalació de diferents olis essencials o components d’aquests olis pro-
voca sobre l’activitat motora, en alguns casos després de l’administra-
ció de cafeïna per via i.p.

Per exemple, en ratolins la inhalació d’olis essencials de gingebre, 
farigola, menta piperita i xiprer provoca, en el test de natació força-
da, una reducció de la immobilitat del 5 al 22%, fet que evidencia 
un efecte estimulant. En contraposició, la inhalació d’oli essencial 
de lavanda o d’hisop, posterior a l’administració de cafeïna per via 
i.p., incrementa l’estat d’immobilitat, i indueix un efecte sedant (Lim 
et al., 2005). Un resultat similar havia estat descrit prèviament per 
Buchbauer et al. (1993) en relació amb l’oli essencial de lavanda i els 
seus constituents majoritaris, linalol i acetat de linalil, els quals són 
capaços de compensar l’agitació induïda per l’administració de ca-
feïna. En el mateix estudi també es va evidenciar l’efecte estimulant 
del timol, component majoritari de l’oli essencial de farigola. D’al-
tra banda, pel que fa a l’oli essencial de menta piperita, s’ha descrit 
que en ratolins l’administració intraperitoneal tant de l’oli essencial 
com d’alguns dels seus components més importants (mentol, acetat 
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de mentil, mentona, pulegona, 1,8-cineol, entre d’altres) provoquen 
un increment de l’activitat motora (Umezu et al, 2001). També en 
ratolins, l’administració d’oli essencial de romaní tant per inhalació 
com per via oral té un efecte estimulant, i és més elevat com més alta 
és la concentració sanguínia d’1,8-cineol, un dels seus constituents 
majoritaris (Kovar et al., 1987). 

Alguns treballs revelen que els olis essencials, quan s’administren 
per inhalació, poden provocar efectes sobre l’SNC inclús en animals 
anòsmics. El cedrol és un alcohol sesquiterpènic que constitueix el 
component principal d’alguns tipus de l’anomenat cedarwood oil, oli 
essencial obtingut a partir del tronc de diferents cupressàcies. Admi-
nistrat per inhalació, té efecte sedant en rates, en les quals provoca 
una disminució de l’activitat motora espontània i prolonga el temps 
de son induït pel pentobarbital. Aquesta darrera activitat s’ha eviden-
ciat també en rates anòsmiques, en les quals prèviament a la realit-
zació de l’assaig es van tractar les cavitats nasals amb sulfat de zinc 
per reduir la funció olfactòria (Kagawa et al., 2003). De la mateixa 
manera, també s’ha observat que, en ratolins, l’efecte ansiolític que 
produeix la inhalació d’oli essencial de lavanda no depèn de la per-
cepció de l’aroma (Chioca et al., 2013a).

3.3.2. Estudis en humans
En l’home, l’avaluació dels efectes que provoca l’olfacció d’olis es-
sencials és molt més complexa, ja que cal considerar tant els efectes 
psicològics que produeixen com també els efectes fisiològics. Els pri-
mers són de caràcter subjectiu i s’avaluen mitjançant escales analògi-
ques visuals (VAS), les quals són una bona eina per mesurar caracte-
rístiques o actituds subjectives (com ara l’estat emocional). En canvi, 
els efectes fisiològics poden avaluar-se de manera objectiva a partir 
de respostes generades a l’SNA i l’SNC (Buchbauer, 1996; Hongra-
tanaworakit, 2004). L’SNA és sensible als estímuls emocionals essent 
capaç d’originar respostes ràpides que diferencien entre les emocions 
bàsiques (ira/enuig, fàstic/repugnància, por, felicitat/alegria, tristor 
i sorpresa). La resposta autonòmica pràcticament coincideix en el 
temps amb la de l’emoció primària, només ve retardada una fracció 
de segon després de l’estimulació (Vernet-Maury et al., 1999). Així, 
l’olfacció d’una aroma genera, en l’SNA, respostes mesurables relati-
ves a canvis en la freqüència cardíaca i respiratòria, la pressió arterial, 
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la conductància de la pell o la freqüència de parpelleig, així com en 
els nivells plasmàtics de catecolamines. Aquestes respostes permeten 
conèixer tant el tipus d’emoció bàsica generada com la seva intensitat 
(Alaoui-Ismaili et al., 1997). Actualment, s’han desenvolupat mèto-
des que permeten enregistrar en temps real i de forma simultània les 
respostes emocionals i de l’SNA (Alaoui-Ismaïli et al., 1997; Bensafi 
et al., 2002; Vernet-Maury et al., 1999).

D’altra banda, l’enregistrament de l’activitat elèctrica cerebral (Lo-
rig, 2000; Sowndhararajan i Kim, 2016) i l’ús de tècniques de neu-
roimatge, com ara PET (Positron Emission Tomography) (Zatorre et 
al., 2000) i especialment fMRI (Functional Magnetic Resonance Ima-
ging) (Fulbright et al., 1998; Wang et al., 2017) o fNIRS (Functional 
Near-Infrared Spectroscopy) (Herrera-Vega et al., 2017; Igarashi et 
al., 2014a i 2014b) permeten evidenciar els efectes dels estímuls ol-
factoris sobre l’SNC.

L’electroencefalografia (EEG) constitueix un mètode simple, no in-
vasiu i precís, útil per efectuar una avaluació objectiva dels efectes 
que provoca l’olfacció d’olis essencials o dels seus constituents sobre 
diferents àrees de l’SNC. Es basa en la mesura de l’activitat elèctri-
ca cerebral, que s’expressa en forma d’ones de diferents freqüències 
(0,05-500 MHz). Segons la seva freqüència, aquestes ones són espe-
cífiques de diferents funcions cerebrals. Així, les ones de baixa fre-
qüència, delta (<3,5 MHz) i theta (4-7 MHz), són dominants en estat 
de somnolència més o menys profunda o de fatiga, mentre que les de 
freqüències superiors, alfa (8-13 MHz) i beta (14-30 MHz), predo-
minen en estat d’alerta. Particularment, les ones alfa són indicatives 
d’un estat de relaxació mental, mentre que les ones beta apareixen en 
situació de concentració, lectura o de realització d’activitats mentals. 
Amb el software adequat la informació proporcionada per l’EEG es 
pot quantificar i expressar en forma de mapa topogràfic del cervell 
(t-map), el qual permet visualitzar més fàcilment les diferències que 
són difícils d’apreciar en una taula de valors de potències de l’EEG 
(Sowndhararajan i Kim, 2016). S’han dut a terme múltiples estudis 
sobre la influència dels olis essencials en l’activitat cerebral a partir 
del registre de l’EEG per tractar d’establir el seu efecte estimulant o 
sedant. No obstant, atès que hi ha múltiples variables (identificació de 
l’olor, recuperació de records associats a l’olor percebuda…) que po-
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den influenciar els canvis de l’activitat elèctrica cerebral, els resultats 
han de ser considerats amb precaució. Per evitar aquests inconveni-
ents, alguns investigadors fan fer alguna tasca cognitiva als subjectes 
que participen en l’assaig per tal de distreure la seva atenció en rela-
ció amb l’olor que s’inhala, i de passada la realització de la tasca pot 
servir de control per estudiar l’efecte de l’activació provocada per 
l’olfacció de l’aroma assajada (Heuberger, 2016). La inhalació d’olis 
essencials o dels seus components provoca canvis principalment en 
les activitats alfa, beta i theta en diferents regions cerebrals, inclús 
si l’olor no és percebuda. El registre de l’EEG aporta evidències que 
la inhalació d’alguns olis essencials pot provocar reducció del nivell 
d’estrès, increment de l’estat d’alerta i un estat emocional positiu 
(Sowndhararajan i Kim, 2016).

L’fMRI i l’fNIRS aporten imatges de les àrees cerebrals implicades 
en l’olfacció i es basen en el fet de mesurar els canvis en la concentra-
ció d’oxigen a la sang de zones concretes del cervell, considerant que 
un augment en la quantitat d’oxigen suposa un increment de l’activi-
tat de les neurones en aquella zona. Així, per exemple, per fMRI s’ha 
mostrat que en adults la inhalació d’oli essencial de clementina (aro-
ma agradable) activa cinc àrees corticals frontals del cervell amb una 
certa lateralització, mentre que l’àcid isovalèric (aroma desagradable) 
només n’activa quatre, d’aquestes cinc, sense lateralització (Fulbright 
et al., 1998). Per la seva banda, la determinació de les concentracions 
d’oxihemoglobina en el còrtex prefrontal de dones joves mitjançant 
fNIRS ha permès comprovar que l’olfacció d’oli essencial de peril·la, 
tradicionalment utilitzat per reduir l’estrès i la depressió, disminueix 
l’activitat d’aquesta zona del cervell, la qual cosa indueix un efec-
te relaxant (Igarashi et al., 2014a). Així mateix, els olis essencials 
de rosa i de taronja també provoquen efectes similars: indueixen una 
disminució significativa de la concentració d’oxihemoglobina en el 
còrtex prefrontal dret coincident amb una sensació de relaxació agra-
dable (Igarashi et al., 2014b).

Bona part dels treballs de recerca dirigits a estudiar els efectes dels 
olis essencials sobre la conducta i les emocions en l’home utilitzen 
models basats en l’avaluació de l’estat emocional, dels efectes sobre 
diferents paràmetres autonòmics i de l’activitat cerebral (taula 2). Les 
respostes venen determinades per les característiques de l’oli essen-
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cial (és a dir, la composició química), per la via d’administració, així 
com pel seu impacte hedònic o grau d’acceptabilitat. Les aromes con-
siderades agradables s’associen amb emocions positives, mentre que 
les desagradables evoquen emocions negatives (Weber i Heuberger, 
2008). Per aquest motiu, en estudis dirigits a l’avaluació dels efectes 
relaxants o estimulants dels olis essencials, per poder obtenir resultats 
comparables és important efectuar una preselecció d’aquells indivi-
dus per als quals els olis essencials que s’assagin resultin agradables. 
En cas contrari, els resultats obtinguts en diferents estudis arribari-
en a ser contradictoris. En general, un augment en l’activitat cortical 
cerebral i/o de l’SNA són indicatius de l’efecte estimulant d’un oli 
essencial, mentre que una disminució suggereix un efecte relaxant. 

             Taula 2.  Avaluació dels efectes psicològics i fisiològics provocats
                            en l’home per l’olfacció d’olis essencials

Estat emocional Escales analògiques visuals

Efectes sobre l’SNA

Freqüència cardíaca
Freqüència respiratòria
Pressió arterial
Conductància de la pell
Temperatura de la pell
Freqüència de parpelleig

Efectes sobre l’SNC Activitat elèctrica cerebral (EEG)
Imatges cerebrals (fMRI, fNIRS)

D’altra banda, els efectes de les olors són molt variables entre dife-
rents individus i no són constants inclús en un mateix subjecte. Al-
guns treballs demostren que segons la tasca que estigui fent un indi-
vidu, una mateixa aroma és percebuda de forma diferent. Aquestes 
diferències queden reflectides en el traçat de l’EEG: per exemple, la 
inhalació de linalol després d’escoltar sons ambientals de la natura va 
acompanyada d’una disminució important de les ones beta, en con-
traposició amb l’increment produït després de fer una activitat mental 
(Sugawara et al., 1998 i 1999). Així, en un estudi realitzat en més de 
1.600 individus d’entre 18 i 24 anys -en què es va investigar l’ava-
luació sensorial de 21 olis essencials i del (+)- i (-)-linalol abans i 
després de la realització de diferents tipus de tasques: aritmètica men-
tal, auditiva i física- es va trobar que, per exemple, l’oli essencial de 
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menta piperita mostrava un patró de percepció sensorial ben diferent 
segons que els individus estiguessin fent una activitat de càlcul men-
tal o estiguessin escoltant diferents sons de la natura. Igualment, els 
dos enantiòmers del linalol evoquen diferents percepcions olfactives 
depenent de la tasca realitzada (Sugawara et al., 2013). 

Diversos grups de recerca han estudiat els efectes psicofisiològics que 
produeix l’administració puntual d’un oli essencial o component pur 
per via olfactiva, però pocs han avaluat les respostes generades des-
prés de la seva inhalació prolongada durant un cert temps o un cert 
nombre de dies. Entre els olis essencials investigats sobresurten el de 
romaní, el de lavanda o els del gènere Citrus, entre d’altres.

3.3.3. Oli essencial de romaní
L’oli essencial de romaní s’obté a partir de la summitat florida de Ros-
marinus officinalis L., espècie arbustiva de la família de les lamiàcies, 
de la qual la Farmacopea Europea en diferència dos quimiotips ofici-
nals: el quimiotip Nord d’Àfrica amb un contingut elevat en 1,8-cineol 
i el quimiotip Espanya amb un contingut més baix d’aquest component 
(EDQM, 2018). Tant el romaní com, particularment, el seu oli essencial 
són usats ja des de l’antiguitat per ajudar a millorar la memòria i aclarir 
la ment, i també com a estimulants de l’SNC (Culpeper, 1652). Aques-
tes activitats han estat evidenciades tant a partir d’assajos in vitro com 
in vivo, en animals de laboratori, i també en humans.
 
Efectivament, l’any 1987, Steinmetz et al., van investigar els efectes 
de l’oli essencial de romaní i d’alguns dels seus constituents sobre 
l’escorça cerebral de rata in vitro, i van demostrar un efecte estimu-
lant de l’1,8-cineol. Així mateix, l’exposició a ambients amb essència 
de romaní provoca un augment de l’activitat motora espontània en 
ratolins i en gossos (Kovar et al., 1987; Graham et al., 2005).

L’efecte estimulant també s’ha constatat en l’home. En individus 
sans, proveïts de mascaretes per no inhalar l’oli essencial ni perce-
bre’n l’olor, 1 ml d’oli essencial de romaní (ric en 1,8-cineol) al 20 % 
en oli d’ametlles dolces, administrat per via transdèrmica en forma 
de massatge a la part baixa de l’abdomen durant 5 min, produeix un 
augment en l’activitat de l’SNA manifestat per un increment signi-
ficatiu de la freqüència respiratòria i de la pressió arterial sistòlica i 
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diastòlica, alhora que els subjectes de l’assaig evidencien una millora 
en el seu estat d’alerta, atenció i ànim (Hongratanaworakit, 2009). 
L’autora d’aquest treball suggereix que aquests efectes són deguts, 
almenys en part, a l’1,8-cineol, la càmfora i l’α-pinè, els quals en 
estudis previs havien mostrat alguna d’aquestes activitats. Degut al 
seu caràcter lipòfil, aquests compostos són capaços de travessar la 
barrera hematoencefàlica i podrien actuar sobre el locus ceruli, situat 
en el tronc encefàlic i involucrat en la resposta al pànic i a l’estrès, 
estimulant l’alliberament de noradrenalina. 

Addicionalment, l’enregistrament de l’EEG després de l’administra-
ció d’essència de romaní al 10% en oli de llavor de raïm, per inhalació 
durant 3 min, mostra una disminució significativa de les ones alfa a la 
regió frontal del cervell (Diego et al., 1998), que podria estar relacio-
nada amb l’augment de l’estat d’alerta. Finalment, en un altre estudi 
més recent s’ha trobat que, per via inhalatòria, 1 ml d’oli essencial de 
romaní al 10 % en oli d’ametlla dolça provoca en els participants una 
millora de l’estat d’ànim: se senten més actius i menys somnolents, 
paral·lelament experimenten un increment de la pressió arterial així 
com de la freqüència cardíaca i respiratòria i una disminució de la 
temperatura de la pell. L’anàlisi de l’EEG i el t-map mostren una re-
ducció significativa en l’activitat alfa, i un augment també significatiu 
de l’activitat beta a la regió frontal cerebral (taula 3). Atès que el grau 
d’acceptabilitat de l’aroma inhalada pot alterar l’activitat autonòmica, 
en aquest treball els participants es van seleccionar segons l’impacte 
hedònic de l’oli essencial de romaní, avaluat mitjançant una esca-
la de Likert de 5 punts. Aquests resultats contribueixen a confirmar, 
doncs, l’efecte estimulant de l’oli essencial de romaní (Sayorwan et 
al., 2013).

3.3.4. Oli essencial de lavanda
L’oli essencial de lavanda (summitat florida de Lavandula angustifo-
lia Mill., Lamiaceae), conegut per la seva activitat sedant i relaxant, 
també ha evidenciat efectes sobre l’estat emocional, l’SNA, l’activitat 
elèctrica cerebral i la funció cognitiva. 

Així, en un estudi realitzat en adults sans que van inhalar durant 3 min 
3 gotes d’essència de lavanda diluïda al 10% en oli de llavor de raïm, 
es va constatar un augment de l’estat de relaxació i una disminució de 
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l’ansietat i de l’estat d’ànim deprimit, paral·lelament a un increment 
en l’activitat α i β a la regió frontal del cervell. Alhora, després de la 
inhalació, els subjectes van ser capaços de fer càlculs matemàtics amb 
més precisió i més ràpidament que en condicions normals (Diego et 
al., 1998). Aquest darrer efecte relatiu a l’agilitat per realitzar càlcul 
mental s’ha descrit, també, en un altre estudi en què els participants 
no eren conscients de la percepció de l’olor. En aquest cas, en pre-
sència d’aroma de lavanda els individus cometien menys errors en 
el càlcul que en presència d’aroma de gessamí, la qual cosa sembla 
contradictòria amb el fet que el primer té efecte sedant i el segon es-
timulant. No obstant, és un fet acceptat que quan el nivell d’activació 
cerebral ha sobrepassat un cert límit, el rendiment disminueix. Així, 
l’oli essencial de lavanda contribueix a reduir l’activació estressant 
provocada pel càlcul mental i condueix a un millor rendiment. En 
canvi, l’activació addicional desencadenada per l’oli essencial de ges-
samí tindria un efecte oposat (Degel i Koster 1999). 

En un altre estudi posterior, realitzat per Sayorwan et al. (2012), en 
què es van seleccionar els participants segons l’impacte hedònic de 
l’oli essencial, la inhalació d’1 ml d’essència de lavanda al 10 % en 
oli d’ametlla dolça va provocar que se sentissin més actius, amb més 
bon estat d’ànim i més relaxats, fet que va anar acompanyat d’una dis-
minució de la pressió arterial, de la freqüència cardíaca i respiratòria, 
així com de la temperatura de la pell. A més, durant la inhalació es 
produeix un increment significatiu de l’activitat alfa i theta al cervell 
(taula 3). En particular, l’activitat alfa augmenta de manera important, 
d’acord amb estudis previs (Diego et al, 1998; Sugano, 1989), en les 
àrees frontal i temporals bilaterals. 

3.3.5. Oli essencial de fruits cítrics
En individus sans, la inhalació dels olis essencials de taronja (Citrus 
sinensis (L.) Osbeck) i de bergamota (Citrus aurantium ssp. bergamia 
(Risso & Poit.) Wight & Arn. ex Engl.) també desencadena canvis en 
l’estat emocional i en les respostes autonòmiques. El primer incre-
menta significativament la freqüència cardíaca i l’estat d’alerta, fet 
que evidencia un efecte estimulant (Hongratanaworakit i Buchbauer, 
2005) similar al descrit anteriorment pel limonè, el seu constituent 
majoritari (≥98 %) (Heuberger et al., 2001). D’altra banda, en un es-
tudi aleatoritzat i creuat realitzat en dones, l’administració d’essència 
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de bergamota (45,45 % limonè, 23,10 % acetat de linalil) durant 15 
min mitjançant un difusor va provocar una disminució del nivell de 
cortisol en saliva i un increment del paràmetre HF (high frequency) 
referit a les freqüències de l’interval R-R de l’electrocardiograma situ-
ades entre 0,15 i 0,4 Hz, que es relacionen amb l’activitat del sistema 
nerviós parasimpàtic. Simultàniament, va disminuir la fatiga física i 
mental, la tensió i l’ansietat, així com la confusió mental (Watanabe 
et al., 2015).

                     Taula 3. Efectes provocats per l’olfacció d’oli essencial de romaní,
                                   de lavanda i de cànem

Oli essencial de romaní Oli essencial de lavanda Oli essencial de cànem

Estat 
emocional

↑ Estat d’ànim
↑ Activitat
↓ Somnolència

↑ Estat d’ànim
↑ Activitat
↑ Relaxació

↑ Estat d’ànim
↑ Activitat
↑ Relaxació

SNA

↑ Pressió arterial
↑ Freqüència cardíaca
↑ Freqüència respiratòria
↓ Temperatura de la pell

↓ Pressió arterial
↓ Freqüència cardíaca
↓ Freqüència respiratòria
↓ Temperatura de la pell

↓ Pressió arterial
↑ Freqüència cardíaca
↑ Temperatura de la pell

SNC 
(EEG)

↓ Activitat α
↑ Activitat β

↑ Activitat α
↑ Activitat θ

↑ Activitat α
↑ Activitat θ
↑ Activitat δ

3.3.6. Oli essencial de cànem
Un estudi preliminar, publicat recentment, ha evidenciat que en indi-
vidus sans la inhalació d’oli essencial d’inflorescències i fulles fres-
ques de la varietat cultivada de Cannabis sativa L. per la producció 
de fibra i llavors, amb un contingut en THC<0,2%, produeix també 
efectes sobre els paràmetres autonòmics, l’activitat elèctrica cerebral 
i l’estat d’ànim (taula 3). Com a conseqüència de la inhalació de l’oli 
essencial, durant 5 min, es va produir un increment significatiu de la 
temperatura de la pell, un augment de la freqüència cardíaca i una 
disminució de la pressió arterial diastòlica. L’EEG va mostrar un in-
crement significatiu de la freqüència mitjana de les ones alfa i una dis-
minució significativa en la de les ones beta. A més, es va constatar un 
augment en l’activitat alfa, theta i delta a l’àrea posterior del cervell. 
Tots els participants van trobar agradable l’aroma de l’oli essencial de 
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cànem, i després de la inhalació es van sentir més calmats, relaxats i 
energètics, amb un bon estat d’ànim (Gulluni et al., 2018). 

Aquests efectes estan relacionats amb alguns dels constituents ma-
joritaris de l’oli essencial, principalment mircè (22,9%), β-cariofil·lè 
(18,7%), α-pinè (7,7%) i limonè (3,9%), els quals en estudis previs 
havien evidenciat efecte relaxant, ansiolític i/o antidepressiu a tra-
vés de diferents mecanismes (Bahi et al., 2014; Gurgel do Vale et 
al., 2002; Komiya et al., 2006; Perry et al., 2000). En particular, el 
β-cariofil·lè, un potent agonista selectiu del receptor CB2, implicat en 
trastorns d’ansietat i depressió, administrat per via i.p. provoca múlti-
ples canvis conductuals en ratolins en diferents models experimentals 
d’ansietat i depressió, els quals són inhibits per l’administració prèvia 
de l’antagonista CB2 AM630 (Bahi et al., 2014). En conjunt, aquests 
resultats podrien donar suport a la utilització en terapèutica de l’oli 
essencial de la varietat cultivada de C. sativa per reduir l’estrès, l’an-
sietat o la depressió. 

3.3.7. Efectes independents de la percepció de l’olor
En l’home, igual com s’ha descrit anteriorment en animals, els efectes 
sobre l’SNC dels olis essencials administrats per inhalació no són no-
més conseqüència de respostes reflexes provocades per la percepció 
de l’olor.

En individus anòsmics, per exemple, la inhalació d’1,8-cineol pro-
voca un increment del flux sanguini cerebral i de l’activitat cortical 
(Buchbauer, 1996). 

D’altra banda, alguns estudis utilitzen concentracions d’oli essencial 
inferiors a les del seu llindar de percepció per tal d’excloure qualsevol 
efecte psicològic derivat de l’impacte hedònic que pugui influir en els 
resultats finals (Fukui et al., 2011; Tomi et al., 2018). Així, dilucions 
elevades d’olis essencials de lavanda de diferents orígens botànics co-
mercialitzats al Japó -L. angustifolia Mill. (lavanda oficinal), L. spica 
L. (espígol), L. stoechas L. (timó, cap d’ase) i L. x intermedia Emeric 
ex Loisel. (lavandí)- tenen efecte sedant o estimulant segons la seva 
diferent composició química. Si bé pràcticament tots es caracterit-
zen per contenir força linalol, els que provoquen efecte sedant tenen 
com a component majoritari l’acetat de linalil i percentatges baixos 
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d’1,8-cineol i de càmfora, mentre que els que produeixen un efecte 
estimulant es caracteritzen per contenir percentatges elevats d’1,8-
cineol i de càmfora, així com de linalol, essent l’acetat de linalil molt 
minoritari (Tomi et al., 2018). Tot i que els efectes sedants del linalol 
i l’acetat de linalil són coneguts, així com l’activitat estimulant de 
l’1,8-cineol i de la càmfora, és interessant la possibilitat que aquests 
últims puguin antagonitzar l’efecte del linalol.

Així mateix, l’aroma de safrà a una concentració inferior a la del seu 
llindar de percepció, en dones afectades de síndrome premenstrual 
o alteracions de la menstruació, produeix, 20 min després de la seva 
inhalació, una disminució significativa dels nivells de cortisol i un 
increment dels nivells d’estradiol en saliva, tant en la fase fol·licular 
com lútia, disminuint al mateix temps el nivell d’ansietat (Fukui et al.; 
2011). El safranal, principal responsable de l’olor del safrà, estimula 
la transmissió gabaèrgica unint-se al receptor GABAA pel mateix punt 
que les benzodiazepines, modula la transmissió glutamatèrgica i té un 
efecte neuroprotector degut principalment a la seva activitat antioxi-
dant (Rezae i Hosseinzadeh, 2013).

3.4. Olis essencials i trastorns que afecten l’estat d’ànim

Els trastorns del sistema nerviós central, i en particular els que afecten 
l’estat d’ànim, tenen un gran impacte social degut tant a l’estil de vida 
actual, el qual sovint comporta nerviosisme, tensió, estrès, angoixa, 
ansietat, etc., com també a l’envelliment progressiu de la població. 
Segons l’OMS, presenten una elevada prevalença i incidència en tot 
el món, i causen efectes considerables en la salut de les persones i 
greus conseqüències en l’àmbit socioeconòmic. Així, per exemple, a 
escala mundial, més de 260 milions de persones pateixen algun tras-
torn d’ansietat, mentre que la depressió afecta més de 300 milions de 
persones i la demència uns 47,5 milions (WHO, 2017 i 2018).

Tant l’estrès, els trastorns d’ansietat i la depressió, com les preocupa-
cions de la vida quotidiana, les alteracions del ritme circadiari, l’en-
velliment o l’excés d’estimulació física o intel·lectual abans d’anar 
a dormir, són causes freqüents d’insomni. Aproximadament, un 20-
25% de la població té eventualment problemes per adormir-se, i al 
voltant d’un 10% pateix insomni crònic.
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Actualment, se sap que trastorns neuropsiquiàtrics com l’ansietat i la 
depressió presenten comorbiditat amb malalties neurodegeneratives 
com la demència senil, i que a més alguns mecanismes patofisiològics 
són comuns en ambdós tipus de patologies, fet que suggereix que 
un mateix medicament pugui resultar beneficiós en aquests diferents 
trastorns, com s’ha demostrat per exemple en el cas de l’extracte de 
la fulla de ginkgo (Montes et al., 2015). Efectivament, en la patofi-
siologia d’aquests trastorns hi estan implicats diferents tipus de neu-
rotransmissors: catecolamines, glutamat, GABA, així com diversos 
sistemes: eix hipotalàmic-pituïtari, immunitat, plasticitat neuronal i 
segons missatgers. Pel que fa als neurotransmissors, les alteracions 
cerebrals s’associen amb comportaments específics i símptomes de-
terminats. Així, per exemple, les anomalies en la transmissió seroto-
ninèrgica es relacionen principalment amb estats d’ansietat, impul-
sivitat i actituds agressives, mentre que alteracions en els nivells de 
noradrenalina repercuteixen en l’activació de l’SNC, l’atenció i l’ac-
tivitat motora (Dell’Osso et al., 2011).

Alguns olis essencials han evidenciat eficàcia, tant en l’àmbit preclí-
nic com clínic, en el tractament d’aquestes patologies, principalment 
quan es presenten de forma lleu o moderada, amb l’avantatge que 
són més segurs que els fàrmacs sintètics convencionals, ja que no 
produeixen dependència i tenen una incidència més baixa d’efectes 
secundaris. Utilitzats com a tractament únic o en combinació amb 
altres fàrmacs -cosa que permetria reduir la dosi de fàrmacs i, en con-
seqüència, el risc d’efectes adversos- constitueixen noves opcions te-
rapèutiques a tenir en compte.

No obstant, si bé en l’actualitat es disposa cada cop de més estudis clí-
nics relatius a la utilització d’olis essencials en el tractament d’aquests 
diferents trastorns de l’estat d’ànim, el cert és que, malauradament, 
tot i aportar resultats satisfactoris, pocs reuneixen els criteris de rigor 
adequats. La metodologia emprada és diversa i els resultats són difí-
cilment comparables. La via d’administració pot ser oral, transdèrmi-
ca en forma de massatge o inhalatòria. En aquest darrer cas, segons 
els treballs, l’administració es fa mitjançant un difusor, una màscara, 
aplicant unes gotes d’oli essencial sobre el coixí o sobre una gasa que 
es col·loca a una certa distància del nas, per exemple. Exceptuant la via 
oral, cal assenyalar la dificultat d’incloure un placebo o de realitzar un 
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doble cec amb productes que fan olor, llevat que s’administrin a dosis 
inferiors a les del seu llindar de percepció. D’altra banda, tal com ja 
s’ha indicat anteriorment, l’olfacció dels olis essencials pot provocar 
efectes fisiològics i psicològics molt diversos entre els participants, ja 
que el record d’una aroma pot ocasionar reaccions diferents depenent 
de les experiències individuals en el passat i de l’impacte hedònic. Per 
aquest motiu, en alguns assajos en què l’objectiu és avaluar l’efecte 
de l’oli essencial per via tòpica, per evitar l’efecte olfactori, prèvi-
ament es proveeix el pacient d’una màscara d’oxigen (Lis-Balchin, 
2016). Un dels aspectes més fluixos, especialment en els estudis més 
antics, és la descripció de les característiques del producte assajat: 
sovint es menciona l’ús d’un oli essencial determinat, per exemple oli 
essencial de taronja, sense especificar-ne l’origen botànic, la part de 
la planta a partir de la qual s’ha obtingut o la seva composició quími-
ca, informació essencial per poder assignar l’eficàcia i seguretat a un 
producte concret ben definit.

Tot i així, en els darrers anys, s’han fet algunes revisions sistemà-
tiques d’assajos clínics amb l’objectiu d’avaluar l’eficàcia dels olis 
essencials, ja sigui administrats individualment o en barreges, en la 
reducció de l’estrès en individus sans (Hur et al., 2014), en el tracta-
ment de trastorns del son lleus o moderats (Lillehei i Halcon, 2014) 
i en el tractament de símptomes de depressió (Sánchez-Vidaña et al., 
2017). Malgrat les limitacions, bàsicament pel que fa al nombre d’as-
sajos inclosos, la seva qualitat i nombre de participants, els autors 
conclouen que els olis essencials poden ser eficaços tant en el control 
de l’estrès com en el tractament de les alteracions del son i de símpto-
mes de depressió en diferents tipus de pacients. En les tres revisions 
es fa palesa la necessitat d’assajos clínics més rigorosos que superin 
les limitacions esmentades.

Són diversos els olis essencials que s’utilitzen per al tractament 
d’aquestes afeccions. Entre els més usats sobresurten els de lavan-
da, diferents cítrics, romaní, melissa, menta piperita, gessamí, rosa o 
xiprer, entre d’altres, sense oblidar els de gerani, sàndal o sàlvia. És 
evident que no és moment de referir-se a tots ells, i considerant que 
no tots compten amb el mateix nivell d’evidència d’eficàcia, a conti-
nuació es fa una síntesi dels treballs més rellevants.
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3.4.1. Oli essencial de lavanda
Un dels olis essencials més popular i amb més presència al mercat 
per al tractament de l’ansietat, l’estrès i la depressió és el de lavanda. 
Les flors i l’oli essencial de lavanda des de fa segles han tingut un ús 
tradicional a bona part d’Europa per la seva activitat sedant. Al s. xv, 
quan es va desenvolupar la tècnica de la destil·lació amb corrent de 
vapor, Hildegarde von Bingen, Matthiolus i Paracelsus van descriure 
l’ús de l’aigua destil·lada saturada d’oli essencial de lavanda com a 
sedant (“nervinum”) i per al tractament del mal de cap i dolor dental. 
L’essència de lavanda també era utilitzada per calmar els nens exci-
tats, deixant-la evaporar a la seva habitació. Fins i tot s’havien arribat 
a descriure efectes narcòtics quan era emprada en concentracions ele-
vades. Rembertus Dodonaeus, metge i botànic flamenc, l’any 1608, 
citava l’ús de l’aigua de lavanda com a agent calmant, inclús en cas 
d’atacs epilèptics (EMA, 2012a). En l’actualitat, està indicat en el 
tractament de símptomes lleus d’estrès i fatiga mental, inquietud, agi-
tació i insomni, tant per via oral com per inhalació o addició a l’aigua 
del bany (EMA, 2012b; ESCOP, 2009).

Els constituents majoritaris de l’oli essencial de lavanda són el (-)-li-
nalol (20-45 %) i el (-)-acetat de linalil (25-47 %) (EDQM, 2018), 
principals responsables de les seves activitats farmacològiques, espe-
cialment: espasmolítica, sedant, ansiolítica i antidepressiva. 

3.4.1.1. Evidències preclíniques
Aquests efectes s’han avaluat tant per a l’oli essencial com per al lina-
lol en diferents models experimentals in vivo i in vitro, els quals han 
evidenciat que el linalol és capaç d’interactuar amb diferents neuro-
transmissors i canals iònics. Els mecanismes d’acció s’han demostrat 
principalment per al (-)-linalol i per al racèmic, els quals tenen el 
mateix perfil d’activitat, si bé els efectes són més potents en el cas 
del primer (Aprotosoaie et al., 2014; Cavanagh i Wilkinson, 2002; 
Koulivand et al., 2013).

En ratolins, tant per via i.p. i intracerebroventricular (i.c.v.) com per 
via inhalatòria, el linalol ha evidenciat un marcat efecte sedant, sense 
comprometre les habilitats motores, i anticonvulsivant (Elisabetsky 
et al., 1999; Linck et al., 2009). Guzmán-Gutiérrez et al. (2012), uti-
litzant diferents models experimentals dirigits a avaluar les activitats 



52

antidepressiva i sedant en ratolins, van trobar que el linalol a la dosi 
de 100 mg/kg per via i.p. disminueix l’activitat motora espontània i la 
capacitat exploratòria.

Així mateix, l’oli essencial de lavanda i el linalol, en rosegadors, han 
demostrat activitat ansiolítica comparable fins i tot a la del diazepam 
(Bradley et al., 2007; Shaw et al., 2007). En l’estudi de Bradley et al. 
(2007), la inhalació prolongada durant dues setmanes va evidenciar 
una reducció més elevada de l’ansietat en femelles que en mascles.

Inicialment es considerava que l’activitat ansiolítica de l’oli essen-
cial de lavanda era conseqüència de les interaccions amb el sistema 
olfactori i les seves projeccions sobre l’SNC, mecanisme que actual-
ment s’estima secundari. L’anòsmia induïda en animals ha revelat que 
la percepció olfactòria no és imprescindible per a l’efecte ansiolític 
d’aquesta essència (Chioca et al., 2013a; Takahashi et al., 2014). 

El perfil d’activitat de l’oli essencial, particularment en administra-
ció crònica, és similar al del diazepam i proper al del clordiazepòxid 
(Umezu et al., 2006; Shaw et al., 2011). L’oli essencial de lavanda 
produeix una disminució de l’expressió de c-fos, factor de transcrip-
ció indicatiu d’activació neuronal, en les mateixes zones de l’hipotà-
lem i l’amígdala que el clordiazepòxid (Shaw et al., 2011). Els efectes 
ansiolítics són dosidependents i, en el cas de la inhalació, també de-
pendents del temps. En ratolins, la inhalació de linalol durant 60 min 
provoca efecte ansiolític, un increment de la interacció social i una 
disminució de l’actitud agressiva (Linck et al., 2010). 

El linalol i altres olis essencials amb un percentatge elevat de linalol, 
provinents de plantes usades en la medicina tradicional de l’Amazò-
nia de Brasil pels seus efectes sobre l’SNC (sedant, anticonvulsiu, 
antidepressiu), en diversos models experimentals en rata també han 
mostrat activitat antidepressiva sense que es vegi compromesa la mo-
tilitat espontània ni la retenció de memòria dels animals tractats (Dos 
Santos et al., 2018).

Totes aquestes activitats són degudes a diferents mecanismes impli-
cats en la modulació de la neurotransmissió glutamatèrgica, seroto-
ninèrgica i colinèrgica, però no en la transmissió gabaèrgica tal com 
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s’havia suggerit en un principi (Silva Brum et al., 2001a). En particu-
lar, es coneix que el sistema serotoninèrgic intervé de forma important 
en l’activitat ansiolítica i antidepressiva de l’oli essencial de lavanda.

Així, els mecanismes més rellevants que s’han descrit ja sigui per a 
l’oli essencial, el linalol i/o l’acetat de linalil són (taula 4):

- Inhibició de l’alliberament de glutamat induït per K+ (Elisabetsky 
et al., 1999; Silva Brum et al., 2001b).

- Unió al receptor NMDA (N-metil-D-aspartat) del glutamat, amb 
un efecte antagonista (Elisabetsky et al., 1995; López et al., 2017). 
Particularment, l’oli essencial de lavanda, el linalol i l’acetat de li-
nalil són capaços de desplaçar el fàrmac GCGP39653, antagonista 
competitiu d’aquest receptor, de la seva unió al receptor de forma 
dosidependent (López et al., 2017).

 Els receptors NMDA tenen importància pel fet d’estar involucrats en 
alguns trastorns neurològics i psiquiàtrics, com ara l’epilèpsia, estats 
convulsius, Parkinson, etc., a més d’intervenir de manera important 
en la formació de la memòria, motiu pel qual es consideren dianes 
farmacològiques en la recerca de nous fàrmacs. A més, com que l’ac-
tivació del receptor NMDA per part del glutamat també està impli-
cada en la neurotoxicitat, l’oli essencial de lavanda podria exercir un 
efecte neuroprotector bloquejant aquest receptor.

- Inhibició de canals de Ca2+ dependents de voltatge en sinaptosomes 
i neurones de l’hipocamp. L’essència de lavanda redueix de forma 
no selectiva l’entrada de Ca2+ a través de diferents tipus de canals 
(N, P/Q, T) (Schuwald et al., 2013).

 Aquest mecanisme és interessant, ja que en condicions patolò-
giques, com ara trastorns d’ansietat o d’estrès, s’ha suggerit que 
l’augment de l’entrada de Ca2+ a través de determinats tipus de 
canals podria incrementar l’alliberament de neurotransmissors, 
com ara el glutamat i la noradrenalina, involucrats en la patogènesi 
d’aquestes afeccions (Kalk et al., 2011; Musazi et al., 2011).

- Inhibició de l’alliberament d’acetilcolina en la unió neuromuscular, 
possiblement relacionada amb una reducció de l’entrada de Ca2+ en 
la terminal presinàptica o a una inhibició dels canals de Na+ i K+ 
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(Re et al., 2000).

- Inhibició del transportador de serotonina (SERT) i, per tant, de la 
seva recaptació. Aquest mecanisme s’ha demostrat en un estudi in 
vitro, realitzat amb un homogenat d’escorça cerebral de rata, en el 
qual l’oli essencial de lavanda i el linalol van desplaçar de manera 
significativa el 3H-citalopram de la seva unió al SERT d’una forma 
dosidependent (López et al., 2017). 

 Aquest mecanisme està d’acord amb el fet que en ratolins anòsmics 
exposats a aroma d’oli essencial de lavanda durant 90 min, aug-
menten significativament els nivells de serotonina en el nucli estriat 
i l’hipocamp, alhora que disminueix la relació àcid 5-hidroxi-indo-
lacètic/serotonina, essent l’àcid 5-hidroxi-indolacètic un metabòlit 
de la serotonina. Aquesta relació augmenta en cas de depressió, de-
terminats tipus d’estrès i ansietat, mentre que l’administració cròni-
ca, durant setmanes o mesos, d’inhibidors selectius de la recaptació 
de serotonina la redueix substancialment. És remarcable que una 
única administració d’oli essencial de lavanda ja és capaç d’acon-
seguir aquest efecte (Takahashi et al., 2014). Tenint en compte que 
la majoria d’antidepressius disponibles en l’actualitat requereixen 
setmanes per assolir completament el seu efecte, fet que deixa el 
pacient vulnerable als símptomes i a un elevat risc d’autolesions, 
qualsevol estratègia farmacològica capaç d’aconseguir un efecte 
antidepressiu ràpid i sostingut en qüestió d’hores o dies podria mi-
llorar notablement la seva qualitat de vida (Machado-Vieira et al., 
2017).

- Implicació del receptor 5-HT1A: en diferents models experimentals 
en ratolins, tant l’oli essencial de lavanda administrat per inhalació 
com el linalol per via i.p. han evidenciat un efecte agonista sobre 
el receptor 5-HT1A, revertit per l’antagonista WAY100635 (Chioca 
et al., 2013b; Guzmán-Gutiérrez et al., 2015). A més, la inhalació 
de l’oli essencial de lavanda (5%) atenua la síndrome serotoninèr-
gica induïda per l’administració via i.p. de fluoxetina i serotonina 
(Chioca et al., 2013b).

 Aquest mecanisme s’ha demostrat també en humans sans, en un 
estudi en el qual s’avalua l’impacte de l’administració diària per 
via oral de 160 mg d’oli essencial de lavanda en la capacitat d’unió 
del receptor 5-HT1A. L’enregistrament diari de les imatges cere-
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brals mitjançant PET utilitzant el radiolligand [carbonil-11C]WAY-
100635, després de l’administració de l’oli essencial o de placebo, 
durant 8 setmanes, va evidenciar una reducció significativa del po-
tencial d’unió del receptor, essent les regions cerebrals més afecta-
des l’hipocamp i el còrtex anterior cingulat, àrees del sistema lím-
bic involucrades en la regulació de les emocions (Baldinger et al., 
2015). Aquests efectes són similars als descrits per l’escitalopram 
en pacients amb trastorns d’ansietat (Spindelegger et al., 2009) i 
evidencien que la modulació de la neurotransmissió serotoninèrgi-
ca constitueix un dels mecanismes implicats en l’activitat ansiolíti-
ca de l’oli essencial de lavanda.

- Estimulació dels receptors α2-adrenèrgics, evidenciada a partir de 
la capacitat de la iohimbina (antagonista α2-adrenèrgic) de revertir 
els efectes del linalol en el test de natació forçada (Guzmán-Gutiér-
rez et al., 2015).

 La hipofunció del sistema adrenèrgic està implicada en la patofisi-
ologia de la depressió, i tot i que un efecte noradrenèrgic únic no 
seria suficient per aconseguir una activitat antidepressiva satisfac-
tòria, l’estimulació adrenèrgica constitueix un mecanisme addici-
onal beneficiós, mostrant efecte sinèrgic amb altres mecanismes 
(Dell’Osso et al., 2011). 

                   Taula 4. Mecanismes d’acció descrits per a l’oli essencial de lavanda,
                                 linalol i/o acetat de linalil

- Inhibició de l’alliberament de glutamat induït per K+

- Antagonista del receptor NMDA
- Inhibició de l’alliberament d’acetilcolina en la unió neuromuscular
- Inhibició de canals de Ca2+ dependents de voltatge
- Inhibició del transportador de serotonina
- Implicació del receptor 5-HT1A

- Estimulació de receptors α2-adrenèrgics

3.4.1.2. Evidències clíniques
L’oli essencial de lavanda és el que reuneix un nombre més ele-
vat d’assajos clínics en relació amb els trastorns que afecten l’estat 
d’ànim. A continuació, es comenten els més importants segons la via 
d’administració emprada i la indicació.
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Via inhalatòria
Diversos estudis avaluen l’eficàcia de la inhalació d’aroma de lavan-
da en el tractament de l’insomni, tant pel que fa a la reducció del 
temps necessari per adormir-se com a la qualitat del son. Hardy et 
al., el 1995, van publicar a la revista Lancet els resultats d’un estudi 
preliminar en el qual 4 pacients geriàtrics amb trastorns del son, 3 
dels quals rebien tractament amb diferents hipnòtics, van substituir 
els fàrmacs que prenien per la inhalació d’oli essencial de lavanda 
durant una setmana, i van aconseguir dormir aproximadament el ma-
teix nombre d’hores, alhora que van estar menys inquiets. Els autors 
suggereixen que l’exposició a l’essència de lavanda pot ser útil per 
interrompre el tractament continuat amb altres fàrmacs que presenten 
efectes secundaris i resulten més cars.

Un estudi pilot aleatoritzat realitzat amb 10 pacients amb insomni 
lleu que van rebre tractament a base d’oli essencial de lavanda per 
inhalació (6-8 gotes mitjançant un vaporitzador) a la nit, durant una 
setmana, va evidenciar una millora substancial de la qualitat del son, 
especialment en dones i joves (Lewith et al., 2005). Així mateix, en 
dones d’entre 45 i 55 anys que patien insomni, la inhalació de 0,25 
ml d’oli essencial de lavanda, administrats a través d’un difusor du-
rant 20 min (entre les 17:00 i les 23:00), dos cops a la setmana, un 
total de 12 setmanes, va reparar significativament la qualitat del son, 
efecte que es va prolongar fins a una setmana després d’haver fina-
litzat la intervenció (Chien et al., 2012). Blyth (2011) va investigar 
l’activitat de l’oli essencial de lavanda en el patró de son de nens 
amb autisme, i va observar que l’aplicació a l’avantbraç dels nens 
abans d’anar a dormir reduïa el nombre de despertaments durant la 
nit però no la durada del son (Buckle, 2015). Una revisió sistemàtica 
publicada el 2012 conclou que, tot i que els resultats suggereixen 
que l’oli essencial de lavanda, en relació amb els controls, apor-
ta beneficis per al tractament de l’insomni, no es poden extreure 
conclusions definitives donades les limitacions de les metodologies 
emprades (Fismer i Pilkington, 2012). 

Més recentment, en un assaig aleatoritzat, controlat amb placebo, 
paral·lel i de doble cec, en el qual l’oli essencial de lavanda es va 
administrar per inhalació usant, durant 5 nits, un pegat aplicat al pit 
impregnat amb 55 µl de l’essència, juntament amb recomanacions 
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per dormir correctament, es va constatar una millora significativa en 
la qualitat del son, però no en la quantitat, al final del tractament i 
fins a dues setmanes després d’acabar-lo. Segons els autors, aquest 
efecte persistent suggereix un reequilibri o un efecte de llarga durada 
sobre el cicle del son, encara que no es coneix el mecanisme exacte 
implicat. També es va evidenciar menys fatiga durant el dia i sensació 
fresca en despertar-se (Smith Lillehei et al., 2015). En joves sans, la 
inhalació d’oli essencial de lavanda durant 15 nits consecutives redu-
eix la latència del son i en millora la qualitat i la durada, especialment 
en els que tenen més dificultat per dormir (Kawai et al., 2018).

En relació amb l’eficàcia de l’aroma d’oli essencial de lavanda com a 
ansiolític, tot i que una revisió sistemàtica de 15 assajos clínics ale-
atoritzats, publicada el 2012, mostra resultats favorables a la lavanda 
només en set d’ells i conclou que els aspectes metodològics limiten 
la significació de les conclusions que se’n puguin treure (Perry et al., 
2012), el cert és que en els darrers anys són nombrosos els estudis clí-
nics realitzats en aquesta patologia. Així, per exemple, l’oli essencial 
de lavanda, per inhalació, ha mostrat eficàcia per disminuir l’ansie-
tat en situacions diverses: en pacients que esperen a la consulta del 
dentista (Kritsidima et al., 2010; Lehrner et al., 2005), prèvia a inter-
vencions quirúrgiques (Franco et al., 2016), o provocada per la canu-
lació venosa perifèrica en pacients sotmesos a cirurgia (Karaman et 
al., 2016), entre d’altres. Així mateix, l’exposició a aroma de lavanda 
(2%, dues gotes durant 20 min) incrementa la qualitat del son i redu-
eix l’ansietat en pacients que es troben a la unitat de cures intensives 
coronària (Karadag et al., 2015). En dones, la inhalació de tres gotes 
d’oli essencial de lavanda cada 8 h durant 4 setmanes després del part 
té un efecte preventiu de l’estrès, ansietat i depressió postpart, que es 
prolonga fins a 2 mesos després de finalitzar el tractament (Kianpour 
et al., 2016). Finalment, en dones afectades de síndrome premenstru-
al, de lleu a moderada, la inhalació d’oli essencial de lavanda (10 µl) 
durant 10 min disminueix els símptomes emocionals (confusió, abati-
ment, depressió), fet que, almenys en part, estaria relacionat amb una 
millora de l’activitat nerviosa parasimpàtica reflectida en l’increment 
de la potència HF en el grup tractat. L’efecte sobre l’estat d’ànim 
es prolonga fins a 35 min després de la inhalació (Matsumoto et al., 
2013).
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Tot i que l’EMA no recomana la utilització de l’oli essencial de la-
vanda en nens de menys de 12 anys per falta d’informació sobre la 
seva seguretat, alguns estudis clínics han avaluat l’efecte relaxant en 
aquesta població. Particularment, en un estudi controlat i aleatoritzat 
efectuat amb nadons (d’edat entre 1 setmana i 4,5 mesos) i les seves 
mares (d’una mitjana d’edat de 27 anys), l’addició d’aroma de lavan-
da a l’aigua del bany redueix l’estrès i el plor en els nens durant el 
bany i millora la qualitat i la durada del son després del bany, alhora 
que les mares també estan més relaxades. Aquests resultats del com-
portament estan sustentats per la disminució del nivell de cortisol en 
saliva tant en els nadons com en les mares exposades a l’aroma de 
lavanda (Field et al., 2008). 

Finalment, l’oli essencial de lavanda per via inhalatòria també és útil 
per reduir estats d’agitació en pacients amb demència senil. Així, 
la difusió d’oli essencial de lavanda, 2 % durant 2 h, produeix una 
certa millora del comportament agitat de pacients amb demència greu 
(Holmes et al., 2002). En un altre estudi, l’essència de lavanda per 
inhalació, com a mínim 1 h a la nit mentre el pacient dorm, durant 3 
setmanes, provoca una millora significativa en l’estat d’agitació de 
pacients geriàtrics dements, alhora que és ben tolerada. (Wan-ki Lin 
et al., 2007). De la mateixa manera, en un estudi pilot dirigit a avaluar 
els efectes de la difusió d’essència de lavanda en un centre de dia de 
pacients amb demència, l’exposició a l’aroma de lavanda, 20 min dos 
cops al dia durant dos mesos, va reduir els trastorns del comportament 
dels pacients, particularment pel que fa als episodis d’agitació (Moor-
man Li et al., 2017). Aquests resultats suggereixen que l’oli essencial 
de lavanda per via inhalatòria constitueix una bona opció alternativa 
als fàrmacs psicòtrops.

Via oral
Els estudis clínics en què l’oli essencial de lavanda s’administra per 
via oral són menys nombrosos, però més rigorosos. Excepte un en 
què s’assagen dosis úniques de 100 i 200 µl d’oli essencial adminis-
trat en càpsules per reduir l’ansietat provocada per la visió de clips 
de pel·lícula de suspens (Bradley et al., 2009), la resta avalua l’efi-
càcia de càpsules amb 80 mg d’oli essencial de lavanda, que s’ajus-
ta als requeriments de qualitat de la Farmacopea Europea. Aquest 
oli essencial constitueix l’ingredient actiu (Silexan®) del medica-
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ment Lasea®, comercialitzat a Alemanya per al tractament d’estats 
d’inquietud i ansietat lleu o moderada. Alguns d’aquests estudis, 
aleatoritzats i de doble cec enfront del placebo, evidencien que l’ad-
ministració d’una càpsula al dia durant períodes de temps que oscil-
len entre 6 i 10 setmanes és eficaç en el tractament de l’ansietat 
subsindròmica (Kasper et al., 2010), en estats d’intranquil·litat 
i insomni associats a ansietat (Kasper et al., 2015) i en trastorns 
mixtos d’ansietat i depressió (Kasper et al., 2016), ja que aporta 
als pacients un benefici significatiu pel que fa a la qualitat i durada 
del son, així com una millora de l’estat d’ànim, reduint l’ansietat, 
el nerviosisme i la depressió sense provocar cap efecte sedant in-
desitjable. Uehleke et al. (2012), en un estudi exploratori obert de 
fase II, van demostrar també l’eficàcia de les càpsules de Silexan® 
en el tractament de l’ansietat subsindròmica en pacients afectats de 
neurastènia, estrès posttraumàtic o trastorn de somatització. Així 
mateix, un estudi retrospectiu d’una sèrie de casos conclou que el 
preparat Lasea® resulta útil per reduir els símptomes d’agitació, an-
sietat i insomni en pacients amb trastorn depressiu major, alhora que 
s’observa una millora global dels pacients derivada del tractament 
combinat amb la medicació antidepressiva convencional (Fiβler i 
Quante, 2014).

Dos assajos clínics comparen l’eficàcia de les càpsules d’oli essen-
cial de lavanda amb la d’altres fàrmacs emprats per al tractament de 
l’ansietat, com ara el lorazepam o la paroxetina. Així, en un estudi 
de fase III, multicèntric, aleatoritzat i de doble cec, l’administració 
oral de 80 mg/dia de Silexan® o 0,5 mg/dia de lorazepam durant 6 
setmanes, va demostrar la mateixa eficàcia en pacients amb trastorn 
d’ansietat generalitzada. Ambdós productes van produir el mateix can-
vi en la puntuació de l’escala de Hamilton de l’ansietat (HAM-A), alho-
ra que la impressió clínica global va millorar per a la majoria dels paci-
ents, així com el temps total de son, amb l’avantatge que l’oli essencial 
de lavanda no produeix ensopiment l’endemà al matí, a diferència de la 
benzodiazepina. Tots aquests efectes es mantenen, fins i tot, en reduir 
la dosi dels preparats durant dues setmanes més de tractament (Woelk i 
Schläfke, 2010). D’altra banda, en un assaig aleatoritzat, multicèntric, 
de doble cec i amb doble simulació, el tractament amb 80 mg/dia o 
160 mg/dia de Silexan® durant 10 setmanes va resultar més eficaç que 
20 mg/dia de paroxetina en la reducció de símptomes en pacients amb 
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trastorn d’ansietat generalitzada i va mostrar diferències significatives 
en la reducció de la puntuació de HAM-A a partir de la quarta setmana 
de tractament. Addicionalment, les càpsules de Silexan® van evidenciar 
un pronunciat efecte antidepressiu i van millorar la salut mental i la 
qualitat de vida dels pacients. La supressió del tractament no va provo-
car símptomes d’abstinència (Kasper et al., 2014). A partir dels resultats 
obtinguts en dos assajos clínics que inclouen un total de 925 pacients 
amb trastorn d’ansietat generalitzada, en els quals s’avalua l’eficàcia 
de dosis de Silexan® que van de 10 a 160 mg/dia, Kasper et al. (2017a) 
conclouen que la dosi terapèutica és de 80-160 mg/dia.

Pel que fa a la seguretat de l’administració oral de l’oli essencial 
de lavanda, s’han descrit ocasionalment trastorns gastrointestinals 
lleus o moderats, com ara eructes, nàusea o alteracions de la diges-
tió. Per contra, en comparació amb les benzodiazepines, presenta 
l’avantatge que no provoca addicció ni ensopiment al matí en des-
pertar. A les dosis assajades, l’oli essencial de lavanda per via oral 
es pot considerar un producte segur amb una bona tolerabilitat (Kas-
per, 2013; Kasper et al., 2017b). No es disposa d’informació sobre 
la seva seguretat durant l’embaràs i la lactància, motiu pel qual no 
se n’aconsella l’ús en aquestes situacions (EMA, 2012b). Dos es-
tudis clínics en què s’avaluen les possibles interaccions amb altres 
fàrmacs conclouen que l’essència de lavanda no inhibeix ni indueix 
l’activitat dels enzims del citocrom P450 i, per tant, no interfereix 
amb el seu metabolisme (Doroshyenko et al., 2013), així com tam-
poc interacciona amb anticonceptius orals, com ara l’etinilestradiol 
i el levonorgestrel (Heger-Mahn et al., 2014).

Actualment s’està fent una revisió sistemàtica amb la finalitat de com-
parar l’eficàcia de l’administració oral de l’oli essencial de lavanda 
enfront de la inhalació, pel que fa a la latència, durada qualitat i al-
teració del son, així com a l’ansietat, en pacients adults (Greenberg i 
Slyer, 2017).

Altres tipus de preparats de L. angustifolia d’administració oral 
també han estat avaluats en relació amb l’eficàcia en el tractament 
de la depressió. D’aquesta manera, la tintura de flors dessecades 
(1:5, EtOH 50 %) a la dosi de 60 gotes/dia durant 4 setmanes és 
eficaç en el tractament de la depressió lleu o moderada, però menys 
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que la imipramina (100 mg/dia). No obstant, el tractament combi-
nat amb els dos productes resulta més eficaç que el tractament únic 
amb imipramina, cosa que suggereix la possible utilitat de la tintura 
de lavanda com a tractament coadjuvant en aquesta patologia (Ak-
hondzadeh et al., 2003). Així mateix, en pacients amb depressió, 
l’administració oral d’infusió de brots dessecats de lavanda (5 g/
tassa d’infusió, 2 vegades al dia) juntament amb citalopram (20 mg, 
2 vegades al dia), durant 8 setmanes, aporta un benefici superior al 
que proporciona el tractament únic amb citalopram (Nikfarjam et 
al., 2013).

3.4.2. Olis essencials de cítrics
Uns dels olis essencials que compten amb una llarga tradició d’ús pels 
seus efectes sobre l’estat d’ànim són els obtinguts a partir de diferents 
espècies de Citrus, com ara els de llimona (escorça de C. limon (L.) 
Osbeck), de taronja dolça (escorça de C. sinensis) i de taronja amarga 
(escorça de C. aurantium L. ssp. aurantium), el de neroli (flor de C. 
aurantium L. ssp. aurantium) o el de bergamota (escorça de Citrus 
aurantium ssp. bergamia (Risso & Poit.) Wight & Arn. ex Engl.). Ex-
cepte el de neroli, que s’obté per destil·lació de les flors fresques, els 
altres s’obtenen per expressió de l’epicarpi i el mesocarpi fresc. Tot 
i que aquests olis essencials tenen diferents perfils de composició, 
sovint els seus constituents majoritaris són el limonè, el linalol i/o 
l’acetat de linalil (taula 5). 

De tots ells, només el de llimona, el de taronja dolça i el de nero-
li tenen monografia a la Farmacopea Europea (EDQM, 2018), i cap 
disposa de monografies de seguretat i eficàcia d’ESCOP o de l’EMA. 
Aquests olis essencials mostren en més o menys grau efectes sedants 
en l’SNC, els quals s’han constatat principalment després d’adminis-
tració per via inhalatòria, tant en animals com en humans. En can-
vi, hi ha pocs estudis relatius als efectes que provoquen per via oral 
(Pimenta et al., 2012). Un aspecte conflictiu en alguns dels treballs 
publicats sobre aquests olis essencials és la deficient descripció del 
producte assajat.
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Taronja 
dolça

Taronja 
amarga Neroli Bergamota Llimona

Espècie C. sinensis C. aurantium 
ssp. aurantium

C. aurantium 
ssp. aurantium

C. aurantium 
ssp. bergamia C. limon

Droga
Epicarpi i 
mesocarpi 

fresc

Epicarpi i 
mesocarpi 

fresc
Flor fresca

Epicarpi i 
mesocarpi

 fresc

Epicarpi i 
mesocarpi 

fresc

Limonè 92-97 % 96-98 % 9-18 % 30-50 % 56-78 %

Linalol 0,2-0,7 % - 28-44 % 6-15 % -

Acetat de 
linalil - - 2-15 % 23-35 % -

γ-Terpinè - - - 6-10,5 % 6-12 %

β-pinè 0,02-0,3 % - 7-17 % - 7-17 %

3.4.2.1. Evidències preclíniques
L’activitat ansiolítica de diversos olis essencials de Citrus sp. ha estat 
demostrada en diferents models experimentals in vivo (Pimenta et al., 
2012).

En estudis realitzats en rosegadors s’ha evidenciat que l’oli essenci-
al de llimona pot normalitzar la immunosupressió induïda per estrès 
(Shibata et al., 1990) i mostra un potencial efecte antidepressiu (Ko-
mori et al., 1995a), mentre que Komiya et al. (2006) suggereixen que 
l’activitat és deguda a una modulació de la transmissió serotoninèrgi-
ca i dopaminèrgica. 

L’oli essencial de les fulles de C. limon, en diferents models experi-
mentals en ratolins, també ha demostrat activitat sedant, ansiolítica i 
antidepressiva, sense afectar la coordinació motora, fet que suggereix 
la implicació dels receptors benzodiazepínics així com mecanismes 
adrenèrgics i serotoninèrgics (Lopes Campêlo et al., 2011).

Taula 5.  Origen i constituents majoritaris d’olis essencials de cítrics
                amb efectes sobre l’SNC (EDQM, 2018; Bruneton, 2016)
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Entre els olis essencials més usats per al tractament de l’insomni, ansie-
tat i nerviosisme sobresurt el de taronja amarga, el qual per via oral en 
ratolins mostra activitat ansiolítica, alhora que prolonga el temps de son 
induït per pentobarbital, sense alterar la coordinació motora ni l’equili-
bri (Carvalho-Freitas i Costa, 2002; Pultrini et al., 2006). Aquests efec-
tes són deguts en bona part al limonè, constituent majoritari d’aquest 
oli essencial, i al mircè, els quals per via i.p. en ratolins també presenten 
aquestes activitats (Gurgel do Vale et al., 2002).

L’essència de neroli per via i.p. en ratolins té activitat ansiolítica i 
potencia l’efecte de la fluoxetina en l’assaig del laberint elevat en creu 
(Saketi et al., 2014).

L’oli essencial de taronja dolça, administrat per inhalació, també té 
activitat ansiolítica i sedant en diferents rosegadors, sense que interfe-
reixi amb els nivells plasmàtics de melatonina i cortisol (Faturi et al., 
2010; Wolffenbüttel et al., 2018).

Els efectes de l’oli essencial de bergamota sobre l’alliberament de 
neurotransmissors en hipocamp de rata han estat estudiats tant in vivo 
com in vitro. L’administració i.p. d’aquest oli essencial incrementa 
de forma significativa els nivells extracel·lulars de GABA i en menor 
grau els de glutamat, efectes que no depenen del contingut en bergap-
tè, i són deguts principalment als monoterpens (Morrone et al., 2007). 
Per via inhalatòria, l’essència de bergamota a diferents concentraci-
ons ha evidenciat efecte ansiolític en diferents models experimentals 
en rata, alhora que atenua la resposta de la corticosterona a l’estrès 
agut (Saiyudthong i Marsden, 2011).

El limonè, constituent majoritari de molts dels olis essencials de cí-
trics, és un hidrocarbur monoterpènic que pot presentar-se en dues 
formes estereoisòmeres: l’R-limonè (que és el que predomina en els 
cítrics) i l’S-limonè. Ambdós, per via i.p. en ratolins, inhibeixen l’in-
crement dels nivells plasmàtics de corticosterona i de monoamines 
cerebrals en situació d’estrès agut induït, essent més potent l’efecte 
de l’S-limonè. Aquests efectes també els produeixen el γ-terpinè i 
el citral, constituents habituals en els olis essencials cítrics, la qual 
cosa permet suggerir que l’administració oral d’olis essencials amb 
aquests components, com per exemple el de llimona, podria reduir 
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l’estrès físic i psicològic (Fukumoto et al., 2008). 

S’ha descrit que l’S-limonè administrat a rates per via oral, durant 
una setmana, provoca en condicions normals un increment de GABA 
i una reducció de glutamat en cervell, sense que s’afectin els nivells 
de corticosterona en sang. En canvi, en situació d’estrès agut, induït 
per un estímul elèctric a la pota de les rates, el qual condueix a un 
augment tant de la corticosterona plasmàtica com de la serotonina 
cerebral, l’administració de S-limonè reverteix parcialment aquests 
efectes i atenua la resposta a l’estrès. L’administració de flumazenil, 
un antagonista del receptor benzodiazepínic GABAA, reverteix l’efec-
te de l’S-limonè, fet que suggereix un mecanisme a través d’aquest 
receptor (Zhou et al., 2009). Lima et al. (2013) troben que en ratolins 
la inhalació d’R-limonè també provoca un efecte ansiolític, però en 
contraposició als resultats del treball anterior l’activitat no està rela-
cionada amb els receptors benzodiazepínics, ja que no és bloquejada 
pel flumazenil. 

Per la seva banda, Costa et al. (2013) han demostrat que l’activitat ansi-
olítica de l’oli essencial de taronja amarga, després d’administració oral 
a ratolins tant d’una dosi única com de dosis repetides durant 14 dies, 
té lloc a través d’una modulació serotoninèrgica amb implicació dels 
receptors 5-HT1A, sense que es produeixin efectes adversos locomotors. 

Així mateix, un estudi in vitro realitzat amb un homogenat de teixit 
cerebral de rata ha mostrat que el limonè té una elevada afinitat pels 
receptors A2A de l’adenosina, s’uneix a ells i actua com a agonista, 
provocant un augment de les concentracions citosòliques de cAMP i 
calci, i indueix la fosforilació del factor de transcripció CREB (cAMP 
response element-binding). Aquests receptors estan involucrats en di-
ferents processos patològics i tenen un important paper en la regula-
ció del son, la qual cosa ve evidenciada pel fet que els lligands agonis-
tes tenen interès potencial com a inductors del son (Park et al., 2011).

La taula 6 sintetitza els principals mecanismes d’acció del limonè en 
relació amb els trastorns de l’estat d’ànim.
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Taula 6.  Mecanismes d’acció descrits pel limonè

-  ↑ GABA i ↓ glutamat cerebrals en condicions normals

-  ↓ Increment de corticosterona plasmàtica i de serotonina 
    cerebral en situació d’estrès agut

-  Implicació del receptor GABAA

-  Implicació del receptor 5-HT1A

-  Agonista del receptor A2A de l’adenosina

3.4.2.2. Evidències clíniques
Pel que fa a les evidències de l’eficàcia en humans, en general els es-
tudis clínics són de baix rigor i utilitzen els olis essencials únicament 
per via inhalatòria. 

Així, per exemple, Komori et al. (1995b), basant-se en el fet que l’aro-
ma de llimona pot normalitzar la immunosupressió induïda per estrès 
i considerant que els trastorns psicosomàtics i psiquiàtrics sovint van 
associats a una desregulació neuroendocrina i del sistema immunita-
ri, van avaluar l’eficàcia d’una aroma cítrica, constituïda majoritària-
ment per una barreja d’olis essencials de llimona, taronja i bergamota, 
en el tractament de la depressió. L’estudi va reunir 20 adults afectats 
de depressió que rebien diferents fàrmacs: imipramina, amitriptilina, 
amoxapina i maprotilina. D’aquests, 12 es van sotmetre addicional-
ment al tractament amb aroma de cítrics, que, mitjançant un difusor, 
era volatilitzat de forma controlada dia i nit a l’habitació on passaven 
la major part del dia. Els altres 8 pacients van seguir amb el trac-
tament convencional. Els resultats van evidenciar en ambdós grups 
una normalització dels nivells de cortisol i dopamina, així com de 
la funció immunitària (CD4/8, NK), però el tractament combinat va 
resultar més eficaç que el tractament únic amb antidepressius. A més, 
el tractament combinat va permetre reduir notablement la dosi d’an-
tidepressius i això repercuteix en una incidència més baixa d’efectes 
adversos.

També s’ha descrit que l’oli essencial de taronja dolça, per inhalació, 
redueix el nivell d’ansietat i millora l’estat d’ànim en dones i nens que 
assisteixen a la consulta del dentista (Jaafarzadeh et al., 2013; Lehr-
ner et al., 2000). Particularment, en un estudi aleatoritzat, controlat i 
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creuat, efectuat en nens d’entre 6 i 9 anys que s’havien de sotmetre a 
algun tractament dental, l’exposició a l’oli essencial de taronja durant 
la intervenció redueix de forma significativa els nivells de cortisol en 
saliva i la freqüència del pols, en relació amb el grup control (Jaafar-
zadeh et al., 2013). En ambdós assajos l’oli essencial va ser dispersat 
de manera controlada mitjançant un difusor a la sala on es trobaven 
els pacients.

En relació amb la taronja amarga, s’ha trobat que la inhalació durant 
30 min de l’oli essencial redueix l’ansietat en pacients amb leucèmia 
mieloide crònica prèviament a l’aspiració de medul·la (Pimenta et al., 
2016). També s’ha avaluat el potencial ansiolític d’aquest oli essenci-
al, per inhalació, com a teràpia complementària per reduir l’ansietat 
en pacients consumidors de crack que es troben en període d’absti-
nència (Neto et al., 2017). Per la seva banda, l’essència de neroli dis-
minueix l’ansietat en la primera etapa del part (Namazi et al., 2014). 

L’oli essencial de bergamota, tot i que ha estat poc investigat en el 
camp farmacològic, és el que disposa de més estudis clínics (Man-
nucci et al., 2017). Per via inhalatòria redueix l’estrès i l’ansietat en 
mestres d’escola elemental amb sobrecàrrega de feina (Chang i Shen, 
2011; Liu et al., 2013), així com l’ansietat prèvia a la cirurgia am-
bulatòria en pacients adults (Ni et al., 2013). Finalment, un estudi 
pilot controlat, realitzat amb adults que es troben a la sala d’espera 
d’un centre d’atenció de salut mental, demostra que la inhalació de 
l’essència de bergamota durant 15 min, cada vegada que acudeixen 
al centre, millora el seu estat d’ànim sense provocar efectes adversos 
(Han et al., 2017).

En general, els olis essencials de cítrics són ben tolerats, malgrat que 
poden produir alguna reacció d’hipersensibilitat, especialment per via 
tòpica. En particular, l’oli essencial de bergamota té un cert risc de 
provocar fototoxicitat a causa del seu contingut en furocumarines, 
principalment el 5-metoxi-psoralè (bergaptè), el qual també és poten-
cialment cancerigen. Per aquest motiu, es recomana evitar l’exposició 
a radiacions UV després d’utilitzar l’essència de bergamota. Tot i així, 
ja fa anys que, especialment en preparats d’ús tòpic o cosmètics, s’usa 
oli essencial lliure de bergaptè per evitar aquests inconvenients (Na-
varra et al., 2015).
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4. Conclusions

A partir de totes aquestes evidències es pot concloure que:

- L’administració puntual per via inhalatòria nasal d’alguns olis es-
sencials provoca en l’home una millora de l’estat emocional, cons-
tatada a partir de les respostes generades tant en l’àmbit de l’SNA 
com de l’SNC. Aquests efectes són el resultat combinat de la per-
cepció de l’olor i de l’actuació dels components dels olis essencials 
sobre zones concretes del cervell.

- Alguns olis essencials, com ara el de lavanda o els de diferents 
cítrics, tenen efectes beneficiosos en cas de símptomes lleus o mo-
derats d’estrès, ansietat i depressió, ja sigui administrats per inha-
lació o per via oral. El que presenta més evidència d’eficàcia és el 
de lavanda per administració oral, que és comparable a la d’altres 
fàrmacs ansiolítics. El mecanisme d’acció més important implicat 
en aquestes activitats, encara que no l’únic, és la modulació seroto-
ninèrgica. 

- En general, els olis essencials són ben tolerats i segurs a les dosis 
terapèutiques recomanades, presenten una incidència més baixa 
d’efectes secundaris que els fàrmacs sintètics convencionals i no 
provoquen dependència.

Així doncs, els olis essencials poden constituir un recurs terapèutic a 
tenir en compte per al tractament de l’estrès, l’ansietat, l’insomni i la 
depressió, més econòmic i segur que la majoria de fàrmacs de síntesi 
emprats usualment en aquests trastorns.
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