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NYHETSBREV SCA NETWORK - NR 3, 2017 

Som medlem i SCA Network är man välkommen som medlem i vår Facebookgrupp. Den är en sk 

hemlig grupp och inte tillgänglig för andra än de som är deltagare i gruppen. 

Maila sofie@sca-network.se om du vill gå med! 

Detta nyhetsbrev kommer huvudsakligen att vara på engelska, kontakta oss gärna om översättning 

önskas (mail: info@sca-network.com) 

The SCA3 Zebrafish Project in Australia 

 

The SCA3 zebrafish project lead by Dr. Angela Laird at Macquarie University, Sydney Australia is 

making good progress. 

Drug testing on the zebrafish with SCA3 is underway and at least three FDA approved drugs have 

been identified to protect the SCA3 zebrafish. These drugs are now being tested in greater detail 

within the SCA3 zebrafish and will soon be tested in other models of SCA3. Further drug candidates 

will also continue to be tested in the SCA3 zebrafish. 

The findings of these studies are currently under review for publication. 

The whole team working on the SCA3 Zebrafish Project at Macquarie University would like to thank 

the SCA Network for supporting this project. 

 

 

A diagram summarising how drugs are tested on the SCA3 zebrafish.  
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Picture 1. Dr. Laird giving a tour of the lab and explanation of the research to an MJDF client 
 
 
 

TACK! Ny företagssponsor! 

 
Vi har fått en ny företagssponsor! Vi tackar Fröderyds Bygg & Entreprenad för bidraget. 
 
Det var allt för denna gång! På återhörande.  

Styrelsen för SCA Network 
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Stora företagssponsorer 

 

Här följer presentationer av de företag som valt att stödja föreningen med ett sponsorskap som STOR 

sponsor. Deras bidrag är ovärderligt för föreningen och vi har en förhoppning om att ni som 

medlemmar i första hand stöttar våra sponsorer vid val av era leverantörer. Om man klickar på 

logotypen så kommer man till företagets hemsida. 

 

Vi tackar våra sponsorer och medlemmar för deras bidrag!  

Styrelsen för SCA Network 

 

Vill du vara med som medlem hittar du information här: http://www.sca-network.com/medlemmar/ 

Skulle Du vilja stötta föreningen med ett bidrag (engångssumma eller månadsinsättning) så är det 

också välkommet. 

 Det går också att bli företagssponsor. Vänligen kontakta styrelsen på info@sca-network.com om Ditt 

företag önskar bli företagssponsor. 

Viktigt att veta är att föreningen är helt ideell, där alla medel som samlas in i föreningen går till 

forskning. Sätt in pengar på bankkontot clearing: 1235 kontonr: 0226891hos Danske bank. 

http://www.sca-network.com/medlemmar/
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