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Tehnologia care ar putea sa vindece      
orice boala 
 
 
Una dintre cele mai mari descoperiri in industria de asistenta medicala a            
avut loc în anul 2000.  
Genomul uman a fost decodat pentru prima dată. Cei mai mulți cercetători            
și experți medicali considera ca genomul reprezinta cheia ce poate dezlega           
"codul secret al vieții."  
Informațiile extrase din genom ar oferi un manual pentru intelegerea          
tuturor bolilor si pentru dezvoltare de noi medicamente care sa vindece           
bolile mortale. 
De exemplu, decodarea ADN-ului poate detecta mutatii genetice.  
 
Actrita Angelina Jolie si-a facut o dublă mastectomie, chiar dacă nu a fost             
diagnosticata cu cancer de san. 
 
A ales să urmeze această procedură, după efectuarea unui test ADN. 
Testul a confirmat că are o mutatie genetica speciala (numita BRCA). Circa            
65% dintre femeile care au aceasta mutatie genetica sunt expuse riscului de            
cancer la san.  
Mama și bunica Angelinei au avut aceeasi mutație și ambele au decedat de             
cancer la san. 
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În loc sa riste sa faca boala si sa o trateze prin chimioterapie, Angelina Jolie               
a avut posibilitatea să folosească o formă de medicina preventiva pentru a            
evita cancerul. Și acest lucru a fost posibil datorită unui simplu test ADN. 
 
Un alt exemplu care ne arata modul în care terapia genica remodeleaza            
asistenta medicala este cancerul pulmonar. 
 
Aproximativ 4% dintre pacienții cu cancer pulmonar au o translocație de           
gena (numita ALK).  
Prin cunoașterea codului genetic al unei persoane, medicii pot viza acest tip            
de cancer, folosind medicamente speciale.  
Un medicament realizat de compannia Pfizer vizeaza in mod specific acest           
tip de cancer pulmonar. 
 

Istoria secventierii genelor 
 
In 1990 s-au pus bazele proiectului Human Genome Project. 
 
Această tehnologie nu a progresat la viteza prezisa de cei mai multi experti. 
 
Dar astazi, secventierea genelor e aproape sa devina una dintre cele mai            
mari trend-uri în domeniul asistenței medicale. 
 
In anul 2001, costul pentru secventierea genomului unui individ costa $100           
milioane.  
În 2011, costul pentru secventierea genomului au scazut dramatic la          
aproximativ $10.000, potrivit Institutului National de Cercetare a        
Genomului Uman din USA. O reducere masivă, în doar un deceniu. 
 
Cu toate astea $10.000 reprezinta o suma prea mare pentru orice persoana            
cu venituri medii. 
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Dar câțiva ani mai târziu, aceste costuri au fost din nou tăiate în jumătate.              
De fapt, Angeline Jolie a declarat că a plătit în jur de $4.000 (in 2013)               
pentru a obtine mapa ADN-ului ei. 
 
Iar Astăzi, costul pentru secventierea genomului este mai mic de 1.000 $! 
 

 
 
Graficul de mai sus, arata scăderea uriașă a prețurilor in comparatie cu            
legea lui Moore (foarte importanta pentru a intelege trend-urile         
tehnologice, dar voi reveni cu alta ocazie cu detalii).  
Ce e important aici de observat e ca scaderea pretului la secventierea            
genetica a depasit cu mult estimarea facuta folosind legea lui Moore. 
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Secventierea genetica e pe cale sa devina omniprezenta 
 
La mai puțin de $1.000 pe test, mă aștept ca secventierea genetica sa devina              
cel mai important trend in industria asistentei medicale. 
Va fi asemanator cu ceea ce am văzut intamplandu-se cu calculatoarele           
personale de-a lungul ultimelor decenii. 
De exemplu, primul computer din 1970 costa peste $500.000. Cantarea 30           
de tone și ocupa o intreaga incapere.  
 
Astăzi, e greu sa gasesti pe cineva care nu deține un calculator personal sau              
un telefon mobil. 
Același lucru se va întâmpla si cu secvențierea genelor. 
Pe măsură ce costul continuă să scadă, mai mulți oameni vor dori sa-si faca              
testul ADN.  
 
Acest tip de ingrijire preventiva este, de asemenea, importanta pentru          
companiile de asistenta sau asigurare medicala. 
Jolie ar fi cheltuit sute de mii de dolari pe radiații și tratamente chimio daca               
ar fi facut cancer. Multe dintre aceste costuri pot fi evitate prin testarea             
ADN-ului. 
 
De aceea, expertii se așteapta ca societățile de asigurare să înceapă să            
acopere testele de secventiere in viitor. Asta va duce la o explozie            
suplimentară a cererii. 
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O tehnologie în fază incipientă 
 
Suntem doar la inceputuri atunci când vine vorba de tehnologie genetică. 
De exemplu, am vorbit despre modul în care testarea ADN-ului poate           
determina bolile de care ai putea muri.  
 
Dar există mult mai multe aspecte pe care nu le-am discutat încă despre             
aceasta tehnologie. 
 
Terapia genică ar putea duce la cure pentru unele dintre bolile cele mai             
mortale, precum HIV. 
 
Astăzi, persoanele cu HIV pot duce o viata normala. Un bun exemplu e             
jucatorul de baschet Magic Johnson. În 1991, Magic a șocat lumea anunțând            
că a fost testat pozitiv cu HIV. El a fost forțat să se retragă din baschet. 
 
25 de ani mai târziu, Magic este încă în viață. Magic are o viață sănătoasă               
mai ales datorita progreselor in terapia genica. Oamenii de știință au gasit o             
modalitate de a "edita" gene, care elimină in intregime virusul din celulele            
ADN-ului.  
  
Din ce am inteles si eu, ideea e ca medicii pot gasi celulele infectate cu HIV.                
Apoi scot aceste celule din organismul pacientului si le modifica genetic.           
Aceste celule sunt injectate inapoi in organism unde aceste celule “editate”           
produc niste proteine pentru a ucide virusul. 
 
Această tehnologie nu se limitează la HIV sau cancer. Companiile investesc           
miliarde de dolari in terapia prin editarea genelor pentru ca are potențialul            
de a vindeca boli precum Parkinson, Huntington și hemofilie. 
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Acelasi proces(editarea genelor) a fost folosit pentru salvarea vietii unei          
fetite de trei luni care avea o forma severa de leucemie.  
Layla a fost prima pacienta salvata de la moarte de terapia prin editarea             
genelor. Prin aceasta metoda, propriul ei sistem imunitar a reusit sa           
inlature boala din organism, dupa ce chimioterapia si transplantul de          
maduva esuasera. 
Medicii i-au anuntat familia sa se pregateasca sa o piarda, dar dupa            
folosirea acestei terapii revolutionare, Layla s-a vindecat definitiv. 
 
De asemenea, prin modificarea unei gene aceasta tehnologie le poate          
permite cuplurilor infertile să aibă copii. Asa ca in afara de potentialul de a              
salva vieti, terapia genica duce la crearea unor noi vieți. 
 
Terapia genica nu e o tehnologie futurista care are puține șanse de succes.             
Este folosita chiar acum si e pe cale sa schimbe intregul peisaj al industriei              
de asistenta medicala.  
Tratarea bolilor va tranzita de la terapii generice la terapii personalizate si            
totul datorita secventierii si editarii genelor. 
 
Deci, cum poți să te implici în aceast trend? 
 

Cumparam cea mai buna companie din lume in 
secventierea genelor, la o reducere cu 35% 

 
In acesta nisa, cea mai mare companie din lume e Illumina (ILMN). 
Illumina e implicata in secvențierea genomului inca de la mijlocul anilor           
1990.  
 
De-a lungul anilor, Illumina si-a perfectat propria tehnologie folosita         
pentru secventierea genelor - SBS. Ca rezultat, ILMN e lider mondial la            
secventierea genomului. 

Noiembrie 2016 - Smart Wealth Buider 
Bogdan Popescu 

http://www.dailymail.co.uk/health/article-3305603/World-baby-girl-battling-leukaemia-saved-miracle-treatment-Genetically-modified-cells-hunt-kill-disease-transform-cancer-care.html
http://www.dailymail.co.uk/health/article-3305603/World-baby-girl-battling-leukaemia-saved-miracle-treatment-Genetically-modified-cells-hunt-kill-disease-transform-cancer-care.html


Au dezvoltat numeroase produse, cum ar fi kituri de secventiere si           
platforme pe care le vând spitalelor și persoanelor fizice. 
 
Interpretarea datelor obtinute din secvențiere e astazi o chestiune de ore           
sau zile. Acest răspuns rapid (care se numește NGS - generația următoare            
secvențiere) va duce la mai multe vieți salvate.  
Aceasta va conduce si la profituri mai rapide pentru Illumina-lider          
incontestabil în industrie. 
 
După cum se poate vedea in graficul de mai jos, investitorii s-au ingramadit             
sa cumpere actiunile ILMN de-a lungul ultimilor 10 ani si pretul a urcat             
spectaculos.  
Analistii asteptau o crestere mare a vanzarilor. Dar acestea au fost mai mici             
decat cele estimate.  
După mai multe trimestre de rezultate sub asteptari, Illumina a a scazut            
mai mult de 35% în acest an. 

 
Urmaresc de ceva timp aceasta companie si acum consider ca e momentul            
potrivit sa ne implicam, datorita acestei scaderi care ne ofera o oportunitate            
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imensa de a cumpăra actiuni la una dintre cele mai mari companii de             
asistență medicală. 
 
Ca in cazul tuturor trend-urilor puternice, va mai dura cativa ani pana cand             
va ajunge pe culmi. 
 
Pana atunci e normal sa vedem o volatilitate foarte mare in anii de creștere.              
Asta se intampla chiar acum cu Illumina. 
 
Dar peste putin timp toti vom fi obligati sa ne analizam ADN-ul. 
Această informație va exista în dosarul fiecărui pacient.  
 
Illumina e jucatorul dominant in acest trend. Iar compania tocmai a format            
un nou proiect numit Graal, cu obiectivul de a deveni prima companie care             
poate detecta anumite forme de cancer, prin utilizarea unei probe de sânge.  
 
Asta va ajuta la detectarea cancerului într-un stadiu curabil și în cele din             
urmă va prelungi media de viața. 
Conform unor estimări, această piață ar putea deveni ajunge la $200           
miliarde in viitor.  
 
Bill Gates si Jeff Bezos au investit sume mari de bani în Graal, iar Illumina               
va avea partea leului in aceasta asociere. 
 
Microsoft(Bill Gates) și Amazon(Jeff Bezos) au două dintre cele mai mari           
platforme cloud / analiză de date si e exact ce are nevoie proiectul Graal,              
anticipand cantitatea de date ce urmeaza sa fie colectata de la miliarde de             
pacienti. 
 
Dar Gates si Bezos nu sunt singurii investitori destepti, care lucreaza cu            
ILMN chiar acum.  
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Baillie Gifford, cea mai mare firmă independentă de gestionare a          
investițiilor active din Marea Britanie cu $135 miliarde în gestiune, deține           
12,1% din ILMN și este cel mai mare actionar.  
Blackrock deține 7,4% din companie.  
Sands Capital Management, este un alt investitor major care are o istorie            
excelenta in ceea ce priveste investitiile in companii cu mari cresteri. 

Factori de risc 
 
Chiar daca e cel mai mare jucător într-o piață masivă, compania continuă să             
vadă o adoptare lentă pentru tehnologia de secvențiere. Acest lucru ar putea            
duce la profituri mai mici, și în cele din urmă la un preț mai mic al                
actiunilor ILMN. 
În plus, companiile de asigurari de sanatate ar putea adopta (sau acoperi)            
testarea ADN-ului la pacienți intr-un ritm mai lent decat cel asteptat. 
 
Faptul ca se estimeaza ca aceasta tehnologie urmeaza să fie una dintre cele             
mai cautate in domeniul asistentei medicale in urmatorii zece ani poate           
duce la cresterea concurentei, care ar putea mânca din profiturile Illumina. 
 

De ce recomand ILMN 
 
Actiunile Illumina par a fi scumpe, dar compania are o valoare de piata de              
doar $20 miliarde si așa cum am menționat mai devreme, ei controlează            
90% din toate industria de secventiere ADN. 
 
Si acest trend e pe cale sa revolutioneze industria de asistenta medicala ce             
valoreaza multe trilioane de dolari! 
Pe baza analizei mele, llumina poate fi una dintre cele mai bune investitii de              
creștere pe termen lung în domeniul asistenței medicale.  

Noiembrie 2016 - Smart Wealth Buider 
Bogdan Popescu 



La nivelul actual, actiunile s-ar putea dubla cu ușurință în următorii           
câțiva ani, deoarece costurile pentru a obține analiza ADN-ului continua          
sa scada si devin mai accesibile pentru zeci de milioane de oameni. 
 
De exemplu, dupa ce am facut toata aceasta analiza, eu imi doresc cat mai              
repede sa fac testul ADN pentru ca imi poate arata care sunt bolile de care               
trebuie sa ma feresc si pana la urma imi poate prelungi viata. 
 
Pe termen mai lung, Illumina ar putea deveni una dintre cele mai mari             
companii de asistenta medicala din lume.  
 
Alt catalizator care ne poate oferi un castig rapid e faptul ca exista zvonuri              
ca ar putea fi cumparata de o alta companie gigant. 
 
Pret maxim si dimensiune pozitie 
 
Recomandarea mea e sa cumperi ILMN la orice pret sub $142. 
Dimensiunea pozitiei - 5% din portofoliul SWB (minim $300, ceea ce           
inseamna 2 actiuni). 
 
 

- NE AUZIM LUNA VIITOARE - 
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