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Trovagene: Prevenirea e Mai Buna Decat Tratarea 
 
Hai sa-ti spun pe scurt ce face Trovagene. Ia o mostra din urina, o analizeaza si iti 
spune daca ai cancer sau HPV. 
 
Mai sunt si alte metode prin care poti afla daca ai cancer. De exemplu biopsia. Adica o 
operatie prin care ti se extrage din tesut, e trimis la laborator si cei de acolo analizeaza 
mostra si iti spun daca ai cancer. 
Cheia aici e “Operatie”. Adica cineva te taie cu un bisturiu, isi baga mana prin corpul tau 
si apoi te coase. Distractie maxima! 
Sa nu mai mentionez ca orice fel de operatie poate duce la complicatii din cauza unor 
greseli umane a doctorilor, sau din cauza diferitelor infectii pe care pacientul le poate 
face. Daca esti interesat de subiect, iti recomand cartea Checklist Manifesto a lui Atul 
Gawande (din pacate disponibila doar in limba engleza). 
 
Cu Trovagene, urinezi intr-o eprubeta. 
 
Hai sa incep cu HPV. Marea majoritate a adultilor au HPV. E un virus transmis prin 
contact sexual, chiar daca e protejat. La femei poate cauza tot felul de probleme de 
sanatate, sau la sarcina.  
La femei se poate detecta prin testul Papanicolau. Dar pentru barbati nu exista niciun 
test oficial.  
 
Dar barbatii, ca si femeile, pot transmite virusul. 
Acum, Trovagene are un test. Dimensiunea pietei e URIASA. Cine stie cat de mare? E 
prima data cand avem testul pentru barbati. 
 
Dar mai interesanta e povestea la cancer. Unul dintre tipurile de cancer pe care 
Trovagene le diagnosticheaza e cancerul la pancreas, unul dintre cele mai letale. Cei 
care au acest tip de cancer au sanse 5% sa supravietuiasca.  
 
Steve Jobs si chiar mama mea, au murit de cancer la pancreas.  
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In cazul lui Steve, cancerul a fost detectat devreme, cand inca era tratabil. A decis sa 
foloseasca metode holistice. Dupa noua luni, o noua biopsie a aratat ca boala avansase 
si era nevoie de masuri extreme pentru tratare.  
Pana la urma a murit. 
 
Totusi, daca in timpul acelor noua luni ar fi putut sa detecteze constant evolutia 
cancerului (poate prin teste de urina in loc de biopsii, care oricum sunt foarte dificil de 
facut) poate ar fi supravietuit. Ar fi inceput tratamentul inainte sa fie prea tarziu. 
 
Dar Trovagene poate detecta si cancerul la plamani. Si toate testele si rapoartele au 
aratat ca testul de urina al Trovagene e mai performant decat bipsia invaziva pentru 
detctarea cancerului la plamani, care e cea mai comuna forma de cancer in toata 
lumea, atat la femei, cat si la barbati. 
 
Detctarea timpurie e esentiala. Prevenirea e mai buna decat tratarea. Diagnosticarea e 
o piata de mai multe miliarde de dolari si Trovagene are sanse mari sa devina un 
jucator important in urmatorii ani. 

● Trovagene are patente pentru folosirea urinei in dectarea tuturor formelor de 
cancer. Practic urina elimina toxinele din organism si e ca o biopsie naturala, dar 
fara operatie. 

● Exista o alta companie, Exact Sciences, care foloseste “caca” (trebuia sa pun 
ghilimele) pentru a detecta un singur tip de cancer - cancerul de colon. EXAS e 
evaluata la $1.8 miliarde. Valoarea de acum a TROV e ridicol de mica: $69 
milioane, chiar daca foloseste urina in loc de caca si chiar daca diagnosticheaza 
mai multe boli si tipuri de cancer. 

● CEO-ul, Bill Welch, a fost CEO-ul altei companii de diagnoza, Sequenom 
● Trovagene are patente pentru diagnoze prenatale, precum a sindromului Down. 

Optiunea actuala e testul ala cu acul care poate duce la pierderea sarcinii. Mai 
putin riscant sa faci testul din urina 

● Trovagene a lansat deja pe piata testul Trovera 
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Medicii oncologi care au folosit pana acum acest produs sunt incantati de usurinta cu 
care pot detecta cancerul, sau pot urmari evolutia lui si modul in care boala raspunde la 
tratamente. 
 
Trovera poate fi folosit chiar si acasa de pacienti.  
 
Aceasta metoda de testare si monitorizare a evolutiei cancerului creste enorm sansele 
pancientilor sa supravietuiasca. Repet. Biopsia e extrem de anevoioasa pentru pacienti 
si in ciuda suferintei, e posibil sa fie inutila, sa nu aduca informatii noi. 
 
Testul Trovagene se poate face foarte simplu din urina. 
 
S-a descoperit ca multe tipuri de cancer sunt asociate unor anumite mutatii genetice. 
Trovera detecteaza daca pacientii au respectivele mutatii si le permite medicilor sa 
foloseasca tratamente care tintesc doar celulele canceroase, in loc sa intoxice tot 
organismul prin chimioterapie - tratamentul care distruge atat celule canceroase, dar si 
pe cele sanatoase. 
 
Daca esti interesat, poti sa vezi aici cateva studii de caz. 
 
Nu e niciun dubiu referitor la superioritatea testelor Trovagene si la utilitatea lor in 
tratarea si prevenirea cancerului. 
 
Dar hai sa vedem… 
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Cum merge compania 

Fata de alte companii din spatiu de biotehnlogie, chiar daca pana acum n-a avut 
profituri, Trovagene are avantajul ca deja ARE VANZARI. A lansat unul dintre produse 
pe piata si dezvolta altele pentru detectarea unor noi tipuri de cancer. 
 
Situatia financiara e stabila. Costul total al companiei (market cap) e $69 milioane, iar 
book value (valoarea contabila) e aproximativ $30 milioane. 
 
Trovgene are $48 milioane cash si datorii mici pe termen lung. 
 
Recent au incheiat contracte cu 7 parteneri pentru distributie globala a testelor Trovera 
(Europa, Asia, Africa) si o tinta MARE care poate sa aduca venituri imense e China. 
 
Stii bine ca nu intram in investitii decat alaturi de altii mai destepti. Cei mai importanti 
actionari sunt: 

- Bridger Management detine peste 10% din Trovagene. Bridger Management a 
fost lansat in anul 2000 cu active de $80 milioane. Astazi au peste $2 miliarde. 

- Vanguard Group 
- Blackrock Fund Advisors 

 
Majoritatea actionarilor isi maresc pozitiile la aceste preturi ridicole ale actiunilor: $2,25. 
In urma cu 18 luni, actiunile Trovagene se tranzactionau cu $13, iar pretul maxim a fost 
$24. 
 
Riscuri 

Orice investitie intr-o companie care nu a realizat profituri e riscanta. De aceea si pretul 
mic al actiunilor. Dar important e raportul dintre risc si recompensa si o sa vezi imediat 
ce profituri putem avea. 
 
Daca testul Trovera e adoptat mai lent decat se asteapta managementul, e posibil ca 
Trovagene sa fie nevoita sa emita un nou pachet de actiuni in 2018 si asta ar duce la o 
incetinire a cresterii preturilor. 
 
Pe termen scurt (urmatoarele 12 luni) ma astept sa vad actiunile in jurul pretului de 
$5.5, ceea ce inseamna o crestere de 150% fata de pretul lor de acum. 
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Unde poate ajunge pe termen lung? 
Iti spun sincer ca daca maine pretul actiunilor creste la $20 eu nu o sa le vand.  
Trovagene rezolva o problema majora a omenirii si de aceea nu cred ca o sa le vand 
niciodata. Doar daca Trovagene va fi cumparata de alta companie, ceea ce sper sa nu 
se intample. 
 
In cativa ani pretul poate chiar sa depaseasca $50, ceea ce ar insemna o crestere de 
peste 2000%. 
 
Pret Maxim si Dimensiune Pozitie 
 
Avand in vedere riscurile si faptul ca e o actiune destul de volatila, pretul maxim 
recomandat e $3,5 per actiune. 
 
Dimensiunea pozitiei - 5% din valoarea portofoliului. 
Suma pe care ai stabilit ca o vei investi in fiecare luna, dar nu mai putin de $300. 
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