NYHETSBREV SCA NETWORK - NR 3, 2018
Som medlem i SCA Network är man välkommen som medlem i vår Facebookgrupp. Den är en så
kallad hemlig grupp. Det innebär att den inte är tillgänglig för andra än de som är deltagare i gruppen
och bara för medlemmar. Hör av er på mail till sofie@sca-network.com om ni har Facebook och vill
vara med!
Hälsning från Michigan,
Henry Paulson Laboratory
Dr. Hayley McLoughlin from the University of Michigan recently spoke at the National Ataxia
Foundation Annual Investigators Meeting (April 2018) on the progress that her team at the
University of Michigan, in collaboration with Dr. Henry Paulson, have made assessing the
potential for antisense oligonucleotide therapy for SCA3. This work was recently accepted
for publication at Annals of Neurology, showed complete rescue of movement deficits in
SCA3 mice assessed over time and a recovery of many markers of SCA3 disease pathology.
With promising findings in treated SCA3 mice, they received a large federal funding support
for final drug development through the NIH CREATE Bio program that began this May
2018. Importantly, this funding support will also allow them to explore the very urgent need
for reliable disease biomarkers through longitudinal profiling of SCA3 patient CSF and blood
that will benefit future clinical trials.
Funding support from the SCA Network helped make these studies possible. Thank you!
En abstract för artikeln finns här:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ana.25264 (klipp ut och klistra in).
Röstsyntes vid dysartri
Ökade möjligheter för att spara sin egen röst för användning vid röstsyntes finns numera för
sjukdomare där dysarti är vanligt (ataxi, ALS etc). Det är fortfarande dyrt (inga prisuppgifter). En av
våra medlemmar ska tillsammans med logoped diskutera möjligheterna vid ett möte med
hjälpmedelscentral under hösten.
Det finns också hemsidor där man kan läsa in fraser med mikrofon. Ett sådant exempel är
www.mymessagebanking.com
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Företagssponsorer
OM NI HAR FÖRSLAG PÅ NYA FÖRETAGSSPONSORER – TVEKA INTE ATT KONTAKTA OSS på
info@sca-network.com!
Här följer presentationer av de företag som valt att stödja föreningen med ett sponsorskap. 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 eller kontakt.

Vi tackar våra sponsorer och medlemmar för deras bidrag!
Det var allt för denna gång! På återhörande. /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.
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