
                                                    
 

  
IIXX  WWoorrkksshhoopp  oonn  AAppooppttoossiiss  iinn  BBiioollooggyy  aanndd  MMeeddiicciinnee  

NNEEUURROOIINNFFLLAAMMMMAATTIIOONN  IINN  NNEEUURROONNAALL  DDEEAATTHH  AANNDD  RREEPPAAIIRR  
PPaarrgghheelliiaa  ((VVVV))  CCaallaabbrriiaa,,  IIttaallyy    1133--1166  SSeepptteemmbbeerr,,  22000066  

  
  

UUNNDDEERR  TTHHEE  AAUUSSPPIICCIIEESS  
UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaallaabbrriiaa,,  CCoosseennzzaa  

UUnniivveerrssiittyy  ““MMaaggnnaa  GGrrææcciiaa””,,  CCaattaannzzaarroo  
DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  PPhhaarrmmaaccoobbiioollooggyy,,  UUNNIICCAALL  

CCaallaabbrriiaa  RReeggiioonn  
NNaattiioonnaall  IInnssttiittuuttee  ooff  HHeeaalltthh  

IIttaalliiaann  SSoocciieettyy  ooff  PPhhaarrmmaaccoollooggyy  
IIttaalliiaann  SSoocciieettyy  ooff  NNeeuurroosscciieennccee  

  
PPRREESSIIDDEENNTTSS  

    BBaaggeettttaa  GGiiaacciinnttoo  ((CCoosseennzzaa))  
    LLiippttoonn  AA..  SSttuuaarrtt      ((LLaa  JJoollllaa))  

  
IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  OORRGGAANNIIZZIINNGG  CCOOMMMMIITTTTEEEE  

BBaaggeettttaa  GGiiaacciinnttoo              ((CCoosseennzzaa))  
CCoorraassaanniittii  MM..  TTiizziiaannaa  ((CCaattaannzzaarroo))  
LLiippttoonn  AA..  SSttuuaarrtt              ((LLaa  JJoollllaa))  
WWyyssss--CCoorraayy  TToonnyy              ((SSttaannffoorrdd))  

  
SSCCIIEENNTTIIFFIICC  BBAACCKKGGRROOUUNNDD  AANNDD  RRAATTIIOONNAALLEE  

NNeeuurrooiinnffllaammmmaattiioonn  hhaass  bbeeeenn  rreecceennttllyy  iimmpplliiccaatteedd  iinn  tthhee  ppaatthhooggeenneessiiss  ooff  mmaannyy  
nneeuurrooddeeggeenneerraattiivvee  ddiisseeaasseess..  TThhee  ccrroossss--ttaallkk  bbeettwweeeenn  nneeuurroonnss  aanndd  nnoonn--nneeuurroonnaall  cceellllss  
sseeeemmss  ttoo  bbee  aa  ccrriittiiccaall  sstteepp  iinn  tthhee  pprrooggrreessssiioonn  ooff  nneeuurrooddeeggeenneerraattiioonn  aanndd  mmoolleeccuulleess  tthhaatt  
hhaavvee  aa  bbeenneeffiicciiaall  rroollee  mmaayy  ttuurrnn  iinnttoo  hhaarrmmffuull  ppllaayyeerrss..  TThhuuss,,  mmaattrriixx  mmeettaalllloopprrootteeiinnaasseess  
((MMMMPPss)),,  wwhhiicchh  aarree  iinnvvoollvveedd  iinn  aaxxoonnaall  ggrroowwtthh  aanndd  rreeggeenneerraattiioonn  aass  wweellll  aass  ssyynnaappttiicc  
ppllaassttiicciittyy,,  mmaayy  aallssoo  hhaavvee  ddeettrriimmeennttaall  eeffffeeccttss..  RReecceenntt  eevviiddeennccee  hhaass  lliinnkkeedd  MMMMPPss  ttoo  
ccoonnddiittiioonnss  lliikkee  iisscchheemmiiaa,,  mmuullttiippllee  sscclleerroossiiss,,  AAllzzhheeiimmeerr’’ss  ddiisseeaassee  aanndd  ssuuggggeesstteedd  tthhaatt,,  
ttooggeetthheerr  wwiitthh  tthheeiirr  rroollee  iinn  tthhee  ddeeggrraaddaattiioonn  ooff  eexxttrraacceelllluullaarr  mmaaccrroommoolleeccuulleess,,  MMMMPPss  
ccoouulldd  wwoorrkk  aass  iimmppoorrttaanntt  ssiiggnnaalllliinngg  mmoolleeccuulleess  ffrroomm  iinnjjuurreedd  nneeuurroonnss  ttoo  tthhee  mmiiccrroogglliiaa..  
TThhuuss,,  MMMMPP--33  hhaass  bbeeeenn  sshhoowwnn  ttoo  iinndduuccee  tthhee  rreelleeaassee  ooff  pprroo--iinnffllaammmmaattoorryy  ccyyttookkiinneess  
ffrroomm  mmiiccrroogglliiaa  vviiaa  aaccttiivvaattiioonn  ooff  EERRKK  aanndd  NNFF--kkBB--ddeeppeennddeenntt  ppaatthhwwaayyss..    
IInnccrreeaassiinngg  eevviiddeennccee  hhiigghhlliigghhttss  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  aa  bbaallaanncceedd  ccrroossss--ttaallkk  bbeettwweeeenn  
nneeuurroonnss  aanndd  nnoonn--nneeuurroonnaall  cceellllss  aanndd  iinnddiiccaatteess  tthhaatt  tthhee  pprreesseennccee  ooff  rreeaaccttiivvee  aassttrrooccyytteess,,  
tthhee  aaccttiivvaattiioonn  ooff  mmiiccrroogglliiaa  aanndd  tthhee  rreelleeaassee  ooff  iinnffllaammmmaattoorryy  mmeeddiiaattoorrss  mmaayy  ccoonnttrriibbuuttee  



ttoo  tthhee  pprrooggrreessssiioonn  ooff  mmaannyy  cceennttrraall  nneerrvvoouuss  ssyysstteemm  ddiissoorrddeerrss,,  iinnddeeppeennddeennttllyy  ooff  tthhee  
nnaattuurree  ooff  tthhee  pprriimmaarryy  ppaatthhooggeenniicc  eevveenntt..  
HHoowweevveerr,,  mmaannyy  aassppeeccttss  ssttiillll  rreemmaaiinn  ccoonnttrroovveerrssiiaall  aanndd  mmuucchh  mmoorree  eeffffoorrtt  iiss  nneeeeddeedd  ttoo  
uunnddeerrssttaanndd  tthhee  rroollee  ooff  nneeuurrooiinnffllaammmmaattoorryy  mmeeddiiaattoorrss  aanndd  pprroocceesssseess  iinn  tthheessee  
ccoonnddiittiioonnss..    
OOnn  iittss  nniinntthh  eeddiittiioonn,,  tthhee  WWoorrkksshhoopp  oonn  AAppooppttoossiiss  iinn  BBiioollooggyy  aanndd  MMeeddiicciinnee  aaiimmss  ttoo  
bbrriinngg  ttooggeetthheerr  iinntteerrnnaattiioonnaall  sscciieennttiissttss  ttoo  ddiissccuussss  ccuurrrreenntt  kknnoowwlleeddggee  aanndd  vviieewwss  oonn  tthhee  
mmeecchhaanniissmmss  ooff  nneeuurrooiinnffllaammmmaattiioonn,,  oonn  iittss  rroollee  iinn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  ddiiffffeerreenntt  
nneeuurrooddeeggeenneerraattiivvee  ddiisseeaasseess  ((ii..ee..  AAllzzhheeiimmeerr’’ss,,  pprriioonn  ddiisseeaassee,,  HHIIVV--aassssoocciiaatteedd  
ddeemmeennttiiaa,,  mmuullttiippllee  sscclleerroossiiss,,  ppaaiinn))  aanndd  oonn  tthhee  ppootteennttiiaall  aapppprrooaacchheess  ffoorr  ffuuttuurree  
tthheerraappeeuuttiicc  ssttrraatteeggiieess..  TThhee  mmeeeettiinngg  wwaannttss  ttoo  pprroovviiddee  aallssoo  yyoouunngg  sscciieennttiissttss  ((PPhhDD  aanndd  
PPoossttDDooccss))  wwiitthh  aann  ooppppoorrttuunniittyy  ffoorr  ddiissccuussssiinngg  tthheeiirr  oorriiggiinnaall  sscciieennttiiffiicc  ddaattaa  wwiitthh  
oouuttssttaannddiinngg  rreesseeaarrcchheerrss..  IInnddeeeedd,,  aallssoo  tthhiiss  wwoorrkksshhoopp  hhaass  bbeeeenn  oorrggaanniizzeedd  wwiitthhiinn  tthhee  
PPhhDD  pprrooggrraamm  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaallaabbrriiaa  iinn  ccoollllaabboorraattiioonn  wwiitthh  tthhee  UUnniivveerrssiittiieess  ooff  
CCaattaannzzaarroo  aanndd  RRoommee  TToorr  VVeerrggaattaa..  
  

                  AADDVVIISSOORRYY  BBOOAARRDD  
AAmmoorroossoo  SSaallvvaattoorree                                ((AAnnccoonnaa))  
AAnnnnuunnzziiaattoo  LLuucciioo                                      ((NNaapplleess))  
BBeerrlliioocccchhii  LLaauurraa                                                      ((LLoonnddoonn))  
BBeerrnnaarrddii  GGiioorrggiioo                                                    ((RRoommee))  
CCaallttaaggiirroonnee  CCaarrlloo                                                    ((RRoommee))  
CChhiiaarruuggii  AAllbbeerrttoo                                                      ((FFlloorreennccee))  
CCiimmiinnoo  MMaauurroo                                                    ((UUrrbbiinnoo))  
DDii  LLuuccaa  MMoonniiccaa                                                      ((MMiillaann))  
DDii  RReennzzoo  GGiiaannffrraannccoo                                ((NNaapplleess))  
GGaarrcciiaa  AAuugguussttiinnaa                                                    ((BBaarrcceelloonnaa))  
GGeenncchhii  GGiiuusseeppppee                                                    ((CCoosseennzzaa))  
MMaarriinnoovviicchh  MMaarriinnaa                                ((MMiillaann))  
MMeelliinnoo  GGeerrrryy                                                    ((RRoommee))  
MMeerrccuurrii  BB..  NNiiccoollaa                                                    ((RRoommee))  
MMoollllaaccee  VViinncceennzzoo                                                    ((CCaattaannzzaarroo))  
MMoorroonnii  FFllaavviioo                                                    ((FFlloorreennccee))  
MMoorrrroonnee  AA..  LLuuiiggii                                  ((CCoosseennzzaa))  
NNiiccootteerraa  PPiieerrlluuiiggii                                                    ((LLeeiicceesstteerr))  
NNiissttiiccòò  RRoobbeerrtt                                  ((CCoosseennzzaa))  
PPeelllleeggrriinnii--GGiiaammppiieettrroo  DDoommeenniiccoo      ((FFlloorreennccee))  
PPiittttaalluuggaa  AAnnnnaa                                                    ((GGeennoovvaa))  
RRoottiilliioo  GGiiuusseeppppee                                                    ((RRoommee))  
RRoottiirroottii  DDoommeenniiccaannttoonniioo                ((CCaattaannzzaarroo))  
TTaagglliiaattaatteellaa  MMaauurriizziioo                                ((CCaammppoobbaassssoo))  
TTaassssoorreellllii  CCrriissttiinnaa                                                    ((PPaavviiaa))  
VViivviiaannii  BBaarrbbaarraa                                                    ((MMiillaann))  

  



PPRREELLIIMMIINNAARRYY  LLIISSTT  OOFF  SSPPEEAAKKEERRSS  
AAmmaanntteeaa  DDiiaannaa    ((DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  PPhhaarrmmaaccoobbiioollooggyy,,  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaallaabbrriiaa,,  

CCoosseennzzaa,,  IIttaallyy))  
BBoonnaannnnoo  GGiioovvaammbbaattttiissttaa  ((DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EExxppeerriimmeennttaall  MMeeddiicciinnee,,  UUnniivveerrssiittyy  ooff  

GGeennooaa,,  IIttaallyy))  
CCeennttoonnzzee  DDiieeggoo  ((CClliinniiccaa  NNeeuurroollooggiiccaa,,  UUnniivveerrssiittyy  ““TToorr  VVeerrggaattaa””  RRoommee,,  IIttaallyy))  
GGaassqquuee  PPhhiilliippee  ((DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  MMeeddiiccaall  BBiioocchheemmiissttrryy,,  SScchhooooll  ooff  

MMeeddiicciinnee,,  CCaarrddiiffff,,  UUKK))  
GGeennddeellmmaann  HHoowwaarrdd  ((CCeenntteerr  ffoorr  NNeeuurroovviirroollooggyy  aanndd  NNeeuurrooddeeggeenneerraattiivvee  

DDiissoorrddeerrss,,  UUnniivveerrssiittyy  ooff  NNeebbrraasskkaa,,  OOmmaahhaa,,  UUSSAA))  
HHuunntt  PP..  SStteevvee  ((DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  AAnnaattoommyy  aanndd  DDeevveellooppmmeennttaall  BBiioollooggyy,,  

UUnniivveerrssiittyy  CCoolllleeggee,,  LLoonnddoonn,,  UUKK))  
KKaarriinn  MMiicchhaaeell  ((DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  PPhhaarrmmaaccoollooggyy,,  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa,,  

LLaa  JJoollllaa,,  UUSSAA))  
LLiippttoonn  AA..  SSttuuaarrtt  ((TThhee  BBuurrnnhhaamm  IInnssttiittuuttee  ffoorr  MMeeddiiccaall  RReesseeaarrhh,,  LLaa  JJoollllaa,,  UUSSAA))  
MMiinngghheettttii  LLuuiissaa  ((DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  CCeellll  BBiioollooggyy  aanndd  NNeeuurroosscciieenncceess,,  RRoommee,,  IIttaallyy))  
MMoorroonnii  FFllaavviioo    ((DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  PPhhaarrmmaaccoollooggyy,,  UUnniivveerrssiittyy  ooff  FFlloorreennccee,,  

FFlloorreennccee,,  IIttaallyy))  
PPeekknnyy  MMiillooss  ((TThhee  AArrvviidd  CCaarrllssssoonn  IInnssttiittuuttee  ffoorr  NNeeuurroosscciieennccee,,  UUnniivveerrssiittyy  

ooff  GGootteebboorrgg,,  SSwweeddeenn))  
RRaannssoohhooffff  RRiicchhaarrdd  ((DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  NNeeuurroosscciieenncceess,,  LLeerrnneerr  RReesseerrcchh  IInnssttiittuuttee,,  

CClleevveellaanndd,,  UUSSAA))  
RRooggeerrss  JJooee  ((LL..  JJ..  RRoobbeerrttss  CCeenntteerr  ffoorr  AAllzzhheeiimmeerr’’ss  RReesseerrcchh,,  SSuunn  CCiittyy,,  UUSSAA))  
TTuurrnneerr  JJ..  AAnntthhoonnyy  ((FFaaccuullttyy  ooff  BBiioollooggiiccaall  SScciieenncceess,,  UUnniivveerrssiittyy  ooff  LLeeeeddss,,  UUKK))  
VVaann  EEllddiikk  JJ..  LLiinnddaa  ((CCeenntteerr  ffoorr  DDrruugg  DDiissccoovveerryy  aanndd  CChheemmiiccaall  BBiioollooggyy,,  

NNoorrtthhwweesstteerrnn  UUnniivveerrssiittyy,,  CChhiiccaaggoo,,  UUSSAA))  
VVoolltteerrrraa  AAnnddrreeaa  ((DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  CCeellll  BBiioollooggyy  aanndd  MMoorrpphhoollooggyy,,  UUnniivveerrssiittyy  

ooff  LLaauussaannnnee,,  SSwwiittzzeerrllaanndd))  
WWyyssss--CCoorraayy  TToonnyy  ((DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  CCeellll  BBiioollooggyy  aanndd  MMoorrpphhoollooggyy,,  UUnniivveerrssiittyy  

ooff  SSttaannffoorrdd,,  SSttaannffoorrdd,,  UUSSAA))  
  

TTOOPPIICCSS  
  NNeeuurrooiimmmmuunnee  rreegguullaattiioonn  iinn  nnoorrmmaall  aanndd  ppaatthhoollooggiiccaall  bbrraaiinn  
  MMeeddiiaattoorrss  ooff  mmiiccrroogglliiaa  aanndd  aassttrrooccyytteess  ffuunnccttiioonnss  
  MMoodduullaattiioonn  ooff  nneeuurroonnaall  ffuunnccttiioonn  bbyy  nneeuurrooiimmmmuunnoommeeddiiaattoorrss  
  MMoodduullaattoorrss  ooff  cceellll  ssiiggnnaalllliinngg  iinn  nneeuurroonnaall  ddeeaatthh  aanndd  rreeppaaiirr  
  CCeelllluullaarr  aanndd  mmoolleeccuullaarr  ttaarrggeettss  ffoorr  nneeww  tthheerraappiieess  ooff  nneeuurrooiinnffllaammmmaattoorryy  ddiisseeaasseess  

  
AABBSSTTRRAACCTTSS  SSUUBBMMIISSSSIIOONN  

PPaarrttiicciippaannttss  aarree  wweellccoommee  ttoo  ssuubbmmiitt  aabbssttrraaccttss  ffoorr  pprreesseennttaattiioonn  aatt  tthhee  mmeeeettiinngg..  AAllll  
aabbssttrraaccttss  wwiillll  bbee  ffoorr  ppoosstteerr  pprreesseennttaattiioonn  aanndd  sshhoouulldd  bbee  wwrriitttteenn  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  
iinnssttrruuccttiioonnss  bbeellooww..    
  
DDeeaaddlliinnee  ffoorr  ssuubbmmiissssiioonn::  1155tthh  JJuullyy  22000066..  



LLaanngguuaaggee::  EEnngglliisshh  ((aabbssttrraacctt  aanndd  ppoosstteerr))..    
  
AAbbssttrraaccttss  mmuusstt  bbee  ssuubbmmiitttteedd  bbyy  vviiaa  ee--mmaaiill  ttoo  tthhee  sseeccrreettaarriiaatt  ((ffiiccoo@@uunniiccaall..iitt)),,  
iinnddiiccaattiinngg  ““IIXX  WWoorrkksshhoopp””  aass  ssuubbjjeecctt  ooff  tthhee  ccoorrrreessppoonnddeennccee..  AAuutthhoorrss  wwiillll  bbee  nnoottiiffiieedd  
tthhee  aacccceeppttaannccee  ooff  tthhee  aabbssttrraacctt  bbyy  AAuugguusstt,,  1100tthh  ,,  22000066..  EEaacchh  aabbssttrraacctt,,  wwrriitttteenn  iinn  ttiimmeess  
nneeww  rroommaann  ((1122  cchhaarraacctteerr)),,  sshhoouulldd  ccoonnttaaiinn  aa  sseenntteennccee  ssttaattiinngg  tthhee  ssttuuddyy  oobbjjeeccttiivvee;;  aa  
bbrriieeff  ssttaatteemmeenntt  ooff  mmeetthhooddss,,  iiff  ppeerrttiinneenntt;;  aa  ssuummmmaarryy  ooff  tthhee  rreessuullttss  aanndd  aa  ssttaatteemmeenntt  ooff  
tthhee  ccoonncclluussiioonnss..  IItt  iiss  nnoott  ssaattiissffaaccttoorryy  ttoo  ssaayy,,  ““tthhee  rreessuullttss  wwiillll  bbee  ddiissccuusssseedd””..  UUssee  aa  
sshhoorrtt,,  ssppeecciiffiicc  ttiittllee..  CCaappiittaalliizzee  iinniittiiaall  lleetttteerrss  ooff  ttrraaddee  nnaammeess..  UUssee  ssttaannddaarrdd  
aabbbbrreevviiaattiioonnss  ffoorr  uunniittss  ooff  mmeeaassuurree..  OOtthheerr  aabbbbrreevviiaattiioonnss  sshhoouulldd  bbee  ssppeelllleedd  oouutt  iinn  ffuullll  
aatt  ffiirrsstt  mmeennttiioonn,,  ffoolllloowweedd  bbyy  tthhee  aabbbbrreevviiaattiioonn  iinn  ppaarreenntthheesseess..  IInncclluuddee  tthhee  ssoouurrccee  ooff  
rreesseeaarrcchh  ssuuppppoorrtt  oonn  tthhee  bboottttoomm  lliinnee  ooff  tthhee  aabbssttrraacctt..  TThhee  pprreesseennttiinngg  aauutthhoorr  aassssuurreess  tthhee  
mmeerriitt  ooff  tthhee  pprreesseennttaattiioonn  aanndd  tthhaatt  aallll  aauutthhoorrss  lliisstteedd  hhaavvee  hhaadd  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  rroollee  iinn  tthhee  
rreesseeaarrcchh  bbeeiinngg  rreeppoorrtteedd..  TThhee  ssiizzee  ooff  tthhee  ppoosstteerr  wwiillll  bbee  7700  ccmm  wwiiddtthh  aanndd  110000  ccmm  
hheeiigghhtt..  
AAllssoo,,  EEllsseevviieerr  wwiillll  bbee  ppuubblliisshhiinngg  tthhee  pprroocceeeeddiinnggss  iinn  tthhee  hhiigghhllyy  rreessppeecctteedd  sseerriiaall  
IInntteerrnnaattiioonnaall  RReevviieeww  ooff  NNeeuurroobbiioollooggyy..  TThhiiss  sseerriiaall,,  aass  wwiitthh  aallll  EEllsseevviieerr  sseerriiaallss,,  iiss  
iinnddeexxeedd  bbyy  IISSII  aanndd  lliinnkkeedd  ttoo  PPuubbmmeedd,,  eennssuurriinngg  tthhaatt  aarrttiicclleess  ccaann  bbee  cciitteedd  oonn  MMeeddlliinnee..  
PPlleeaassee  nnoottee  tthhaatt  yyoouurr  iinnvviittaattiioonn  iiss  ssuubbjjeecctt  ttoo  ddeelliivveerryy  ooff  yyoouurr  mmaannuussccrriipptt  aatt  tthhee  
mmeeeettiinngg..  
  

RREEGGIISSTTRRAATTIIOONN  FFEEEESS  
AA  rreeggiissttrraattiioonn  ffeeee  ooff  115500  €€  mmuusstt  bbee  ppaayyeedd  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  aabbssttrraacctt  ssuubbmmiissssiioonn..  TThhee  ffeeee  
iinncclluuddeess  aacccceessss  ttoo  tthhee  mmeeeettiinngg  rroooomm,,  ccoonnggrreessss  kkiitt,,  ccoocckkttaaiill  aatt  tthhee  ooppeenniinngg  cceerreemmoonnyy,,  
ccooffffeeee  bbrreeaakkss..  PPaayymmeenntt  sshhoouulldd  bbee  mmaaddee  ttoo  ““IIXX  WWoorrkksshhoopp  oonn  AAppooppttoossiiss  iinn  BBiioollooggyy  
aanndd  MMeeddiicciinnee,,  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  PPhhaarrmmaaccoobbiioollooggyy,,  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaallaabbrriiaa,,  VViiaa  PP..  BBuuccccii  
8877003300  RReennddee  ((CCSS))  IIttaallyy..  BBaannkk  ddeettaaiillss::  MMOONNTTEE  DDEEII  PPAASSCCHHII  DDII  SSIIEENNAA  FFIILLIIAALLEE  
88447733,,  VViiaa  PPoonnttee  PPiieettrroo  BBuuccccii,,  8877003366  AArrccaavvaaccaattaa  ddii  RReennddee  ((CCoosseennzzaa))..  CCiinn  WW,,    AABBII  
0011003300,,    CCAABB  8800888800,,    BBaannkk  AAccccoouunntt  000000000000001100994477,,  IIBBAANN  IITT  5522  0011003300  8800888800  
000000000000001100994477;;  BBIICC  PPAASSCCIITTMMMMXXXXXX  
  

FFEELLLLOOWWSSHHIIPPSS  AANNDD  FFIINNAANNCCIIAALL  AASSSSIISSTTAANNCCEE  
AA  lliimmiitteedd  nnuummbbeerr  ooff  ggrraannttss  ffrroomm  tthhee  IIttaalliiaann  SSoocciieettyy  ooff  PPhhaarrmmaaccoollooggyy  wwiillll  bbee  
aavvaaiillaabbllee  ttoo  ssuuppppoorrtt  tthhee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff  PPhhDD  ssttuuddeennttss  aanndd  yyoouunngg  rreesseeaarrcchheerrss  
pprreesseennttiinngg  tthheeiirr  oorriiggiinnaall  sscciieennttiiffiicc  ddaattaa  aass  ppoosstteerr  ccoommmmuunniiccaattiioonn..  AApppplliiccaattiioonnss  ffoorr  
tthheessee  ggrraannttss  sshhoouulldd  bbee  ddiirreeccttllyy  ttoo  tthhee  IIttaalliiaann  SSoocciieettyy  ooff  PPhhaarrmmaaccoollooggyy..  AAllssoo,,  ffiinnaanncciiaall  
ssuuppppoorrtt  ffoorr  PPhhDD  ssttuuddeennttss  aanndd  yyoouunngg  PPoossttDDooccss  wwhhiicchh  wwiillll  ppaarrttiicciippaattee  iinn  tthhee  mmeeeettiinngg  
aarree  aavvaaiillaabbllee  ffrroomm  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  SSoocciieettyy  ooff  NNeeuurroocchheemmiissttrryy..  AApppplliiccaannttss  sshhoouulldd  
sseenndd  tthheeiirr  rreeqquueesstt  vviiaa  eemmaaiill  ttoo  PPrrooff  GGiiaacciinnttoo  BBaaggeettttaa  ((gg__bbaaggeettttaa@@vviirrggiilliioo..iitt))..      
  

MMEEEETTIINNGG  VVEENNUUEE  
PPoorrttoo  PPiirrggooss  HHootteell  ((tteell..  3399  00996633  660000  335511))  iiss  llooccaatteedd  aatt  PPaarrgghheelliiaa  ((VViibboo  VVaalleennttiiaa)),,  iinn  
oonnee  ooff  tthhee  lloovveelliieesstt  ssppoottss  ooff  tthhee  TTiirrrreenniiaann  CCooaasstt  ffaacciinngg  tthhee  ssttiillll  aaccttiivvee  SSttrroommbboollii  
vvoollccaannoo..  TThhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  aaiirrppoorrtt  ooff  LLaammeezziiaa  TTeerrmmee  ((CCaattaannzzaarroo))  iiss  3300  KKmm  ffrroomm  tthhee  
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HHootteell..  FFuurrtthheerr  ttrraavveelllliinngg  iinnffoorrmmaattiioonn  aarree  aavvaaiillaabbllee  oonn  tthhee  wweebb  aatt  
wwwwww..ppoorrttooppiirrggooss..ccoomm..  AA  rreedduucceedd  pprriiccee  hhaass  bbeeeenn  aaggrreeeedd  ffoorr  tthhee  ffuullll  bbooaarrdd  
aaccccoommmmooddaattiioonn  ooff  ppaarrttiicciippaannttss  ttoo  tthhee  wwoorrkksshhoopp..  
  

LLOOCCAALL  OORRGGAANNIIZZIINNGG  CCOOMMMMIITTTTEEEE  
AAmmaanntteeaa  DDiiaannaa                      ((CCoosseennzzaa))  
IIaannnnoonnee  MMiicchheellaannggeelloo  ((CCaattaannzzaarroo))  
PPaallmmaa  EErrnneessttoo                      ((CCaattaannzzaarroo))  
PPaaoolleettttii  AAnnnnaammaarriiaa  ((CCaattaannzzaarroo))  
RRoommbboollàà  LLaauurraa                      ((CCoosseennzzaa))  
RRuussssoo  RRoosssseellllaa                      ((CCoosseennzzaa))  

  
LLOOCCAALL  EEXXEECCUUTTIIVVEE  CCOOMMMMIITTTTEEEE  

FFiiccoo  GGuuiiddoo                                        ((CCoosseennzzaa))  
MMaarrzzuulllloo  MMiicchheellee                    ((CCoosseennzzaa))  
PPoolliittii  GGiioovvaannnnii                    ((CCaattaannzzaarroo))  
RRuussssoo  FFrraanncceessccoo                    ((CCoosseennzzaa))  
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NNiiccoollaa  FFiiccoo,,  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  PPhhaarrmmaaccoobbiioollooggyy,,  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaallaabbrriiaa,,  VViiaa  PPiieettrroo  
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