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Conferència col-loqui. 

Dr. Pau Umbert Millet



Índex

• Agraïments RCTB per la invitació, que desixo passem una bona estona y a la vagada profitosa en 
coneixements de interès pràctics par tots vds

• El títol  de avui envellí amb dignitat tradueix el mensatja principal envellir amb harmonia y gaudir 
possiblement par molt de nosaltres el millors de la nostra existència o al menys no caure amb la 
tristó de fer-nos grans

• La meva vida Professional ve marcada par la genètica dermatològica del meu avi i el meu pare

• Recollida de la informació a las nostres sessions bibliogràfiques pels nostres col·laboradors i 
residents MIR,  i el dilluns a la tarda una posta al dia de les fites rellevants, separant  gra de la 
palla.
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La pell es un mirall

• Ens permet veure la normalitat vs la 
patologia així com quantificar el 
dany extrinsec ocasionat.

• La observació és primordialment
clínica; a més utilitzem en cas de 
necessitat la epiluminiscència i la 
biopsia cutánea.

• És l’òrgan més gran del cos

• Espesor, Peso, Superficie



L’envelliment és lent i progressiu.
Vivim → envellim

• La informació més acurada ens arriba aquest darreres anys gracies al 
coneixements de investigació molecular cel·lular

• Hem de distingir l’edat cronològica de la biològica

• La edat cronològica ve determinada, a més de la genètica  individual, pel 
sexe, la TA, el tabaquisme, la diabetis i el índex de massa corporal, com a 
més importants.

• L’edat biològica és complexa i multi factorial,la edat del nostre cos

• El fet és que observem persones grans de  60 anys i joves de 80 anys



Fotos cliniques d’envelliment cutani

32 anys 48 anys 69 anys



(

• El diagnòstic: correlació

clínica-patològica



Fotos histològiques comparatives  de pell 
normal del vell

PELL NORMAL

PELL ENVELLIDA ELASTOMES ACTÍNICS

COL.LÀGEN 
NORMAL ELÀSTIQUES



Fotos clíniques i histològica de dany actínic



Pell jove Pell envellida



DNA
Tel·lòmers

• Els cromosomes es constitueixen amb el seu
DNA

• Ténen una coberta protectora amb forma de 
goma a les puntes que es coneix com a 
tel·lòmers

• Imagineu-se els cordons d’unes sabates: els
fils equivaleixen al DNA

• Els podem visualitzar amb

tècniques (FISH) observant el 

contingut cromosòmic

• TELOMERASA: enzim que evita que s’acurtin
els tel·lòmers. 

A vegades actúen a on no toca → càncer

Cromosoma



Les noves dades en 
biologia mol·lecular
són peces d’un puzzle
que van encaixant en 
el coneixement de la 
biologia cel·lular

Com una 
orquestra

Sistemas de  
mantenimiento

Factors de 
creixement

ILK6. Controlen 
infeccions.

Ciclinas . 
Ddivision celular

Cambios de 
partitura 

constantment

Inflamación. 
Mecanismoe de 

defensa i de 
malaltia.



• El fet genètic és inconstant: l’observen en famílies  i pobles mes 
longeus: Comunidad adventista california, peninsula Nicoya, Costa 
Rica, isla icaria (Grecia), barbajua (Cerdeña), isla okinova (japó)

• En comú: dieta mediterrànea, fruits secs, treballs en familia o 
compartit, fruts de colors (vermells...)

• La relació genètica amb las nostra alimentació està demostrada, i és 
important a la vegada que els comportaments de la vida i actituds

Vivim → envellim



Estrès

• S’inicia a la amigdala del 
hipotàlam

• Activa les glàndulas
suprarrenales→
Adrenalina y noradrenalina

• Afecta a la mèdul.la óssia-

→ celulas inflamatorias
(Monocitos)

• Inflamació sostinguda 
perjudica el cervell, el cor i 
retalla els tel·lòmers



No tot es fa malbé!

• La Intel·ligència y la sabiduria és patrimoni dels antepassats

• Las neuronas cel·lulars no es divideixen, i no es retallen els tel·lòmers
neuronals

• La Intel·ligència es solidifica amb les habilitats, coneixement i l’experiència

• Molts dels nostres metges, ingeniers, economistes en l’actividad
professional i en constant reciclatge arriben a un grau d’exel·lència.



Antioxidants?

• Las RUV  → radicals lliures (RL) → produeix dany celular

• Els RL incideixen sobre àcids grasos insaturats de les membranes, 
proteïnes dèrmiques, i el DNA.

• Els RL són mol·lècules que es formen durant la

oxidació celular y se’ls hi considera part dels

mecanismes del càncer. 



ANTIOXIDANTES   VIA  ORAL

• Previsible desarrollo en los próximos años.

• Evaluación de su acción con una mayor complejidad.

• Principios activos de mayor interés:

CAROTENOIDES ( Betacaroteno, licopeno, luteína, zeaxantina).  
Actividad fotoprotectora comprobada con betacaroteno y licopeno

POLIFENOLES ( Extracto de te verde con alto contenido en 
epigallocatequina, extracto de Pinus pinaster con epicatequina, ac. 
ferúlico, procianidina, extracto de vid con resveratrol)



PERÒ AVUI DIA EXISTEIXEN DUBTES de l’efecte
beneficiós dels antioxidants i del efecte nociu dels RL

✓ En ratolins són necesaris

✓ Administracions de RL en llevadures i cucs allarguen la vida

✓ Els RL i les reaccions d’oxidació són necesaris en un cert grau de la 
fisiopatología celular



• Trat. Sistèmicos: benificis, riscos i efectes secundaris

• Trat. Tòpics: utilitzo formules magistrals

• Són restauradors de la dermis

• Estudis amb Estriol al 0,3% i 17 beta-estradiol 0,01% → > elasticitat i la 
vascularització i formació de col·làgen

• No existen > significatius d’estrògens en sang

• Requereix conformitat ginecològica.

• Fitoestrògens liposomats: Isoflavona de soja, genisteïna (+ acció
antioxidant)

• Progesterona 2%: receptors dèrmics. Major eficàcia en quan a elasticitat

TRATACTAMENT HORMONAL
menopausia < estrògens



EFECTES NOCIUS DE LA RADIACIÓN 
ULTRAVIOLETA VS BENEFICISIS ( ATENCION)
• Eritema i cremadura solar

• Broncejat

• Fotoenvelliment

• Fotocarcinogènesi

• Fotoefectes oculars

• Fotoinmunologia

• Fototòxia y fotoal·lèrgia

• Fotodermatosis agudes idiopàticas

• Dermatosis fotoagravadas



Quines són les nostres defenses en front al Sol?

A. Intrínseques
✓La pigmentació genètica individual de cadascú de nosaltres

✓El gruix de la pell. El nen i l’ancià ténen > risc

✓La capacitat de produïr pigment

B. Extrínseques
✓Aplicació de filtres solars

✓L’horari de les exposicions

✓Exposicions paulatines

✓L’administració oral de betacarotens



RISCOS FUTURS

• Envelliment de la població

• Increment en l’exposició solar

• Disminució de la capa de ozó

INCREMENTO DEL CANCER CUTANEO

Estadística de càncer cutani 

HUSC i Institut Pau Umbert: 
30.525 



LA RADIACION SOLAR RECIBIDA EN
LOS PRIMEROS 18 AÑOS DE VIDA ES
PARTICULARMENTE IMPORTANTE EN
LA CARCINOGENESIS CUTANEA



Dieta

• Quedarse amb una  
mica en gana i 
varies vegades

• Dieta baixa amb
sucres, greixos i 
calories

• Dieta mediterrànea



Cultura dels tractaments estètics

• Lifiting
• Botox
• Ompliments (“rellenos”)
• Radiofreqüència
• Lasers ablatius i no ablatius
• Cremes amb formulació personalitzades (tercera edicio Formulacio

dermatatologia Dr.Pau Umbert i colaboradors 2021

Són canvis d’apariencia externa, superficials, de duració limitada.
“La maquina del envelliment continua, malgrat”



Dra Monica Quintana

Directora: Mónica 

Umbert Vanroessel

Cirugía Plastica

Dra Montserrat 

Salvador



Con

ESTUDI 3 D

Podem valora tots el nivells

de dermis, axi com el 

poros,la pigmentacio , la 

arruga i la vascularizacion

Foto comparativa 10 anys enradera

Controll anual comparatiu



ESTUDIO  3D

Diagnóstico sobre el estado de la piel y            

propuesta de tratamientos personalizados.



Parámetros que nos indican: 

ARRUGAS – POROS- SEBO-

MANCHAS  (MELANINA)-



Llibre : 3 editio Formulacio en Dermatologia Dr.PauUmbert



Tractaments del fotoenvelliment
• Formulacions amb AR i altres

• Tractaments fotodinàmics

• Tractament IPL i altres Làsers amb ampli espectre: taques, vermellors, envelliment, etc.

• Tractaments infiltratiocions.plaquetes

• Tractament radiofrecuencia

• Tractaments de ompliments

• Tractaments dermo-cosmètics

Tractament capil·lar
• Làser capil·lar

• (formulacions amb antiandrògens, minoxidil i melatonina)

• PRP (plaquetes)

• Mesoterapia : Finesteride

• Minoxidil oral ( 2021

• Microinjerts



Informació inmediata 

• Estem davant del pacient i hem de informar-li de lo 
que podem oferir-li:
✓Programa de prevenció i programa de restauració
✓Examen global: signes de envelliment i control de 

les pigues
✓Valorar el grau de voluntat de seguir els

tractaments.  
✓Simplificar inicialment.



TERAPIA FOTODINÁMICA

Tratamiento selectivo para cáncer de piel no 

melanoma (BCC) y lesiones cutáneas 

precancerosas (queratosis actínica).





ALOPECIA ANDROGÉNICA, FORMULACÓN MAGISTRAL DR PUM

Diferentes principios activos

Según: edad, sexo y

incompatibilidades



MICROINJERTO

Antes                     /                 Después



Plasma Rico Plaquetas (PRP)



Plasma Rico Plaquetas (PRP)

CAPILAR

Antes  /   Después



Plasma Ric en Plaquetes (PRP)

Abans /                 Després



HIFU- Ultrasonido focalizado 

de alta densidad

Antes                   /                 Después



CARBOXITERAPIA EN ESTRIAS



ESTRIAS



CICATRIUS



ROSÁCEA, FORMULACÓN MAGISTRAL DR PUM + LÁSER COLORANTE PULSADO



MICROPIGMENTACIÓN



REOMPLIMENT amb Ácido Hialurònic

Antes              /             Después                               



BOTOX en entrecejo

Antes                   /                  Después



Envellir amb actitud positiva

• Llevar-se al matí amb un programa d’activitats i gaudir dels anys que ens quedin. 

• Somriure i evitar la tristesa (el possible)

• Utilitzar varies llengües

• Dieta mediterrània (del entorn)

• Vida sexual: no despareix si hi ha compenetració mutua i una bona salut

• El estrés moderat allarga la vida

• El cos s¡ha d’utilitzar: esport, caminar i estimular el cervell. 

• S’ha d’estar capacitat pels canvis

• Chequeo bien dirigido. Diagnóstico precoz. “ No badar” 



Missatge

• Podem fer tractaments que endarrereixen l’aspecte de la pell envellida, 
fent que la nostra imatge sigui similar en 3 o 4 dècades

• L’autoestima és el millor tractament, i no necesita exageracions estètiques. 

• La gran belleza és aceptar-nos tal com som

• Som hereus de l’ADN , que ens demana que li entreguem a les nostres
pròximes generacions. Sigueu respectuosos!

• RCTB es la millor clínica si aprofitem: gimnans, tenis, piscina, club social

• Recomanem que en el menú del nostre restaurant inclueixi sempre una 
dieta mediterránea apetitosa



Cecilia Millet, mi madre 

2021, 102 años y 16 hijos



FIN


