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Rezumat 

În experimentele pe șobolani albi masculi, s-a constatat, că consumul pe termen lung al 

biomasei tulpinilor de streptomicete ‒ Streptomyces massasporeus CNMN-36 și, într-o 

măsură mai mare, Streptomyces fradiae CNMN-Ac-11, izolate din solurile Moldovei, în 

mod semnificativ facilitează procesul de învățare a abilității de evitare activă și încetinește 

procesul de stingere a memoriei reflector-condiționate la animalele tinere și, în special, 

senile, ceea ce deschide perspective pentru studierea ulterioară a metaboliților acestor tulpini 

de streptomicete în scopul evidențierii substanțelor cu proprietăți neuroprotectoare și 

nootrope.  
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Introducere 

Streptomicetele sunt unul dintre cele mai productive și promițătoare grupuri printre 

microorganisme în ceea ce privește domeniul de aplicare și implementarea substanțelor 

biologic active de natură chimică diferită [7, 9]. Cu ajutorul lor în prezent se obțin 

antibiotice, enzime, hormoni, stimulente de creștere, vaccinuri împotriva bolilor 

infecțioase ale oamenilor și animalelor. Principala problemă a introducerii 

medicamentelor pe bază de metaboliți ai streptomicetelor rămâne a fi cunoașterea 

insuficientă a mecanismelor acțiunii lor asupra organismului. Trebuie remarcat faptul, 

că în componența florei microbiene normale a intestinului uman, inclusiv în intestinul 

subțire, a fost identificată o cantitate semnificativă de actinomicete aerobe, inclusiv 

streptomicete [15]. 

Tulpinile diverselor specii de Streptomyces s-au dovedit a fi producători de 

metaboliți secundari cu proprietăți farmaceutice relevante, cum ar fi: activitate 

antiinflamatoare, antivirală, antimicrobiană și anticanceroasă [2, 12]. O serie de studii 

pe animale model au elucidat proprietăți neuroprotectoare ale metaboliților tulpinilor 

unor specii precum Streptomyces purpeofuscus, Streptomyces nitrosporeus, 

Streptomyces griseofl avus, Streptomyces exfoliates și altele, capacitatea lor de a preveni 

neurodegenerarea provocată de stresul oxidativ [5, 6]. Printre diverse tulpini de 

streptomicete au fost relevați inhibitori ai peroxidării lipidice a membranelor celulare, 

cum ar fi estivofoeninele A și B, benzastatinele H și I, mescengricina, carcuinostatina B, 

și a fost dovedită importanța lor în calitate de substanțe neuroprotectoare puternice în 

condiții de inducere a peroxidării lipidelor [5, 6, 8]. Mai mult, unii dintre metaboliții 

streptomicetelor (lactacistin, anhidroecfoliamicină, inubozine A, B și C etc.), în special 

cu efect neuroprotector, atunci când se utilizează diferite modele de neurodegenerare, au 

capacitatea de a stimula neuritogeneza, influențând organizarea ultrastructurală a 

diverselor formațiuni neuronale din creier [9] și diferențierea celulelor stem neuronale 

[1]. 

În pofida numărului tot mai mare de rapoarte, privind acțiunea produselor pe bază 

de streptomicete asupra proceselor neuronale, efectul acestora asupra comportamentului 

animalelor este foarte puțin studiat. În urma studiului influenței metaboliților 

Streptomyces avermectilis și Streptomyces lincolniensis asupra reaciților 

comportamentale ale șobolanilor albi, a fost evidențiat, în special, efectul lor anxiolitic 

[10]. Anterior s-a constatat, că consumul pe termen lung de către șobolanii albi de 

ambele sexe a lichidului de cultură și, în special, a biomasei tulpinilor locale 

Streptomyces massasporeus CNMN-Ac-36 și Streptomyces fradiae CNMN-Ac-11, 

facilitează procesul de învățare a abilității de evitare activă și contribuie la creșterea 

vitezei reacțiilor motorii dirijate [19, 20]. Cu toate acestea, până în prezent nu a fost 

studiat efectul biomasei acestor tulpini asupra stocării vestigiilor memoriei reflector-

condiționate, precum și efectul biomasei Streptomyces massasporeus CNMN-Ac-36 

asupra activității reflector-condiționate a animalelor senile. 
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Scopul acestei lucrări a constat în efectuarea studiului comparativ al efectului 

consumului pe termen lung al biomasei tulpinilor Streptomyces massasporeus CNMN-

Ac-36 și Streptomyces fradiae CNMN-Ac-11, izolate din solurile Republicii Moldova, 

asupra elaborării reflexelor condiționate defensive și a memoriei reflector-condiționate 

la șobolani albi de vârste diferite (tineri și senili). 

 

Materiale și metode 

Studiile au fost efectuate pe șobolani de laborator albi Wistar masculi (n = 48) de 

diferite vârste, întreținuți în condiții standard de vivariu cu acces liber la apă și hrană, 

regim 12/12 ore de iluminare/întuneric, ținând cont de recomandările Convenției 

Europene privind tratamentul uman al animalelor de laborator [3]. 

Tulpinile Streptomyces massasporeus CNMN-36 și Streptomyces fradiae CNMN-

Ac-11 au fost izolate din solurile din partea centrală a Moldovei și sunt depozitate în 

Colecția Națională de Microorganisme Nepatogene a Academiei de Științe a Moldovei.  

Animalele experimentale au fost împărțite în două grupe de vârstă - tineri și senili. 

Animalele tinere au primit biomasă streptomicetelor începând cu vârsta de 1 lună, iar 

cele senile - începând cu vârsta de 12 luni la o rată de 250 mg / kg de greutate corporală. 

La 90 de zile după ce animalele au început să consume biomasa streptomicetelor și când 

au ajuns la vârsta de 4 luni (animalele tinere) și respectiv 15 luni (animalele senile), a u 

început elaborarea reflexelor condiționate.   

Animalele din fiecare grupă de vârstă au fost împărțite în trei subgrupuri: martor și 

2 experimentale. Animalele din subgrupurile experimentale timp de 90 de zile în calitate 

de aditiv alimentar la dieta standard au primit zilnic o doză de 250 mg / kg greutate vie 

de biomasă uscată a două tulpini de streptomicete - Streptomyces massasporeus CNMN-

36 (BM 1) (subgrupul experimental 1) sau Streptomyces fradiae CNMN-Ac-11 (BM 2) 

(subgrupul experimental 2), crescute pe mediul nutritiv standard cu o compoziție de 

aminoacizi și lipide definită anterior. Pe durata experimentului privind elaborarea 

reflexelor condiționate (14 zile), și a dispariției reacțiilor de evitare (42 de zile), 

animalele experimentale au continuat să primească biomasa pe bază de streptomicete, 

concomitent cu alimentele. În calitate de martor au servit șobolanii din grupele de vârstă 

corespunzătoare, care au fost întreținuți pe dieta standard aceeași perioadă de timp. 

Pentru a studia procesul de învățare asociativă, a fost folosită metoda elaborării 

reflexului artificial extrareceptor, și anume, reacția condiționată de evitare activă 

(RCEA) a stimulului de durere. Șobolanii au fost antrenați în conformitate cu metoda 

evitării active pe două părți într-o cameră navetă, după 10 minute pentru a se obișnui cu 

condițiile experimentale [16]. Stimularea electrocutanată (4 mA, 5 kHz) a fost aplicată 

animalelor la sfârșitul semnalului luminos (după 5 sec) printr-o rețea metalică montată 

în podeaua camerei, conectată la un electrostimulator. Zilnic se aplicau 10 combinații cu 

un interval de 40 ± 10 sec între combinații. Reflexul condiționat a fost considerat elaborat 

în cazul mișcării șobolanului către un compartiment sigur, fără întărire cu stimulul 

negativ. Proporția reacțiilor reflector-condiționate a fost calculată reieșind din numărul 

total de alergări ale fiecărui animal (atât întărite, cât și neîntărite prin stimulare 

electrocutanată). În plus, s-a înregistrat timpul tranziției animalului în compartimentul 

sigur, atât în cazul unei mișcări reflector-condiționate, cât și după aplicarea stimulului 
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electrocutanat. Animalele la care reflexul condiționat nu a putut fi elaborat mult timp, au 

fost excluse din experiment. 

Pentru a studia procesele de memorie reflector-condiționate și dispariția reflexului 

condiționat defensiv, s-a determinat dinamica perioadei latente a reacției de evitare 

(PLRE). Pentru aceasta, a doua zi după elaborarea reflexului condiționat de evitare (al 

cărui criteriu a fost manifestarea unui reflex de protecție la aprinderea luminii fără 

întărire), tuturor șobolanilor le-a fost măsurată PLRE de fond. Dinamica PLRE a fost 

studiată la șobolani din grupurile martor și cele experimentale la 5, 10, 15, 20, 30 și 45 

de zile după desfășurarea experimentului, pentru a evidenția formarea reflexelor 

condiționate de evitare activă. 

Datele obținute au fost prelucrate statistic prin metoda ANOVA folosind criteriul t 

Student. 

 

Rezultate și discuții 

Analiza rezultatelor studiului elaborării reacțiilor condiționate de evitare activă la 

animalele experimentale tinere arată, că atunci, când se utilizează această abordare 

metodologică, primele reacții condiționate individuale sunt observate deja după 10-20 

prezentări ale semnalului condiționat, cu toate acestea, o creștere semnificativă a 

numărului de alergări reflector-condiționate este observată la a 4-5-a zi a experimentului, 

iar ponderea RCEA nu depășește 40% (Fig. 1). În următoarele 5 zile, există o creștere 

progresivă a numărului de reacții de evitare și, respectiv, o scădere a numărului de reacții 

de evadare, în plus, a fost observată o scădere semnificativă a perioadei latente a 

reflexului condiționat, precum și o creștere a vitezei reacțiilor motorii de evadare la 

prezentarea stimulării electrocutanate, crește numărul reacțiilor de evadare cu întârziere 

de scurtă durată (cu durata de 1-2 sec după debutul acțiunii stimulului necondiționat). 

Un nivel stabil de reproducere a răspunsurilor de evitare la stimulul condiționat este 

atins începând cu a 11-a zi a experimentului și constituie, în medie, aproximativ 90%, 

ceea ce este un indicator foarte ridicat și poate indica un nivel adecvat de activitate 

integrativă a populațiilor neuronale ale emisferelor cerebrale, oferind procesele sistemice 

de formare a comportamentului direcționat al animalelor utilizate în acest studiu. Datele 

experimentelor, privind studiul efectului biomasei streptomicetelor asupra elaborării 

RCEA indică faptul, că și la animalele tinere cu o bună stare funcțională a structurilor 

neuronale, care asigură procesul de învățare asociativă, se păstrează o rezervă 

semnificativă pentru activarea activității reflectoare condiționate. La animalele tinere din 

ambele grupuri experimentale, care au consumat o durată mare de timp biomasa 

streptomicetelor tulpinilor Streptomyces massasporeus CNMN-36 sau Streptomyces 

fradiae CNMN-Ac-11, se observă stimularea activității reflectoare condiționate, ceea ce 

confirmă în general datele privind efectul pozitiv al metaboliților streptomicetelor asupra 

procesului de învățare al șobolanilor albi a reacțiilor de evitare activă obținute anterior 

cu utilizarea acestui model experimental [19, 20]. 

S-a constatat, că numărul reacțiilor reflector-condiționate la animalele, care au 

consumat biomasa ambelor tulpini de streptomicete este mult mai mare decât la 

animalele din grupul martor (fig. 1). Odată cu aceasta, s-a constatat, că biomasa tulpinii 

Streptomyces fradiae CNMN-Ac-11 are un impact semnificativ asupra învățării 

asociative, comparativ cu Streptomyces massasporeus CNMN-36. Utilizarea BM 1 duce 

la o creștere a numărului de RCEA la șobolani albi în zilele 3-6 și 8-10 ale 
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experimentului. În același timp, odată cu consumul de BM 2 de către animalele 

experimentale, în dinamica activității reflectoare condiționate proporția reflexelor 

condiționate este veridic mai mare de la a 3-a până la a 12-a zi a experimentului, în plus, 

în majoritatea cazurilor BM 2 demonstrează și o eficiență mai mare. 

Diferențe deosebit de semnificative între animalele celui de-al doilea grup 

experimental și celui martor al animalelor tinere au fost înregistrate în a 3-a - a 7-a zi a 

experimentului privind elaborarea reflexelor condiționate, când numărul de alergări 

reflector-condiționate la șobolani, care au consumat BM 2 a depășit nivelul martorului 

de 1,5-5 ori. De asemenea, trebuie remarcat faptul, că utilizarea biomasei de 

Streptomyces fradiae CNMN-Ac-11 în calitate de aditiv alimentar contribuie la atingerea 

unui nivel de 100% al elaborării reflexelor condiționate (fig. 1). Pe baza analizei duratei 

de timp necesar pentru tranziția către compartimentul sigur după aplicarea stimulării 

electrocutanate în absența unei reacții reflector-condiționate, s-a constatat că animalele, 

care au consumat BM1 și BM2 au prezentat o viteză mai mare a reacției de evadare, 

comparativ cu martorul (cu 16-68%, P <0,05). 

 

 
Figura 1. Dinamica elaborării RCEA la șobolani tineri cu consum prelungit de biomasă de 

Streptomyces massasporeus CNMN-36 (BM 1) și Streptomyces fradiae CNMN-Ac-11 (BM 

2). * - diferențe semnificative comparativ cu martorul (P <0,05) 

 

Astfel, consumul pe termen lung al biopreparatelor în baza tulpinilor locale de 

streptomicete are un efect pozitiv vizibil asupra formării conexiunilor reflector-

condiționate, contribuind la o intensificare semnificativă a procesului de învățare a 

abilității de evitare activă la șobolanii albi masculi. Datele obținute indică faptul, că 

biomasa tulpinei Streptomyces fradiae CNMN-Ac-11 are un efect mai pronunțat asupra 

procesului de elaborare a reflexelor condiționate în comparație cu biomasa tulpinii 

Streptomyces massasporeus CNMN-36. 
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Conform rezultatelor obținute, privind animalele senile, care au atins vârsta de 15 

luni, reacțiile condiționate de evitare activă a stimulului durerii sunt dezvoltate mult mai 

lent, decât la animalele tinere (fig. 2). 

Astfel, de exemplu, în a 5-a zi a experimentului privind dezvoltarea reflexelor 

condiționate, proporția mișcărilor reflector-condiționate, din numărul lor total, la 

animalele tinere  a fost mai mare de 72%, în timp ce la animalele senile –  5%, către ziua 

a zecea animalele tinere au atins nivelul de 95% al elaborării reflexelor condiționate, pe 

când la animalele senile proporția mișcărilor reflector-condiționate a fost puțin mai mare 

de 32% (Fig. 1 și 2). Consumul de biomasă a tulpinii Streptomyces fradiae CNMN-Ac 

11 de către animale, începând cu vârsta de 12 luni, timp de 90 de zile, contribuie la o 

creștere semnificativă a numărului de reacții reflector-condiționate la acestea practic pe 

tot parcursul experimentului. Spre deosebire de animalele senile din grupul martor, la 

care nivelul maxim de elaborare a reflexelor condiționate nu a depășit 61%, la șobolanii 

care au primit BM 2 ca supliment alimentar, acest indice a fost mai mare de 82%. 

Comparând rezultatele eficienței biomasei tulpinei Streptomyces fradiae CNMN-Ac-11, 

obținute la animale tinere și senile, se observă faptul, că la șobolanii senili efectul BM 2 

asupra procesului de învățare este semnificativ mai pronunțat. De exemplu, în a 5-a zi a 

experimentului, privind elaborarea reflexelor condiționate, preparatul BM 2 a 

condiționat creșterea proporției reacțiilor reflector-condiționate din numărul total de 

alergări la șobolani tineri – aproape de 2 ori, iar la șobolanii senili ‒ de 5 ori, în a 10-a 

zi – la animalele tinere cu 15,6 %, iar la cele senile – aproape de 3 ori (fig. 1 și 2). 

Adăugarea biomasei unei alte tulpini locale de streptomicete – Streptomyces 

massasporeus CNMN-36 la hrana animalelor senile are, de asemenea,  un impact mai 

exprimat asupra procesului de învățare reflector-condiționate  la animalele senile, 

comparativ cu cele tinere (elaborarea RCEA crește în zilele 4-9 ale experimentului de 

peste 2 ori). Totuși, BM 1 afectează procesul de învățare al animalelor senile numai în 

prima etapă, în timp ce efectul BM 2 persistă pe toată durata experimentului (fig. 2). 

 

 
Figura 2. Dinamica elaborării RCEA la șobolani senili cu consum prelungit de biomasă de 

Streptomyces massasporeus CNMN-36 (BM 1) și Streptomyces fradiae CNMN-Ac-11 (BM 

2). * - diferențe semnificative comparativ cu martorul (P <0,05). 
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Reieșind din rezultatele experimentelor asupra efectului biomasei streptomicetelor 

asupra activității reflector-condiționate a animalelor experimentale senile și tinere, 

tulpina Streptomyces fradiae CNMN-Ac-11 probabil este mai perspicace pentru 

cercetări ulterioare în scopul izolării și identificării substanțelor cu proprietăți neurotrope 

și utilizarea lor ulterioară în prevenirea dezvoltării tulburărilor, care duc la diminuarea 

precoce a proceselor cognitive. 

Trebuie remarcat faptul, că studiul efectului metaboliților tulpinei Streptomyces 

massasporeus CNMN-36 asupra învățării asociative a șobolanilor senili fost realizat 

pentru prima dată. Datele obținute pot demonstra indirect posibilitatea influenței 

biomasei tulpinilor studiate asupra diverselor mecanisme de formare a memoriei 

animalelor de laborator, ceea ce este determinat de compoziția inegală a metaboliților 

streptomicetelor incluși în compoziția lor. 

Păstrarea vestigiilor în memoria animalelor experimentale a fost investigată prin 

determinarea dinamicii PLRE în decurs de 45 de zile de la elaborarea RCEA. Valorile 

de fond ale PLRE la șobolanii tineri din toate grupurile nu au avut diferențe statistic 

veridice. Valoarea PLRE a constituit în medie de 1,8 ± 0,2 s la șobolanii din lotul martor, 

1,2 ± 0,2 s la șobolanii care au consumat biomasa tulpinii Streptomyces massasporeus 

CNMN-36 și 2,4 ± 0,6 sec la șobolanii, care au consumat biomasa tulpinii Streptomyces 

fradiae CNMN -Ac11. Perioada latentă de reacție a tranziției la camera sigură a crescut 

progresiv, începând cu a 15-a zi după elaborarea reflexelor condiționate, ceea ce 

corespunde pe deplin dinamicii de stingere a reflexului condiționat la șobolanii intacți 

(fig. 3). Adăugarea biomasei ambelor tulpini de streptomicete la hrana animalelor tinere 

contribuie aproximativ în mod egal la o scădere a valorii PLRE la zilele 30 și 45 ale 

studiului. Astfel, metaboliții care se conțin în biomasa streptomicetelor contribuie la 

prevenirea proceselor de uitare și îmbunătățesc procesele de memorare și stocare a 

vestigiului memoriei. 

Valorile de fondal ale PLRE la șobolanii senili din toate grupurile nu au avut 

diferențe statistic veridice. Valoarea PLRE a constituit în medie 2,7 ± 0,2 sec la șobolanii 

din grupul martor, 4,1 ± 0,4 sec la șobolanii, care au consumat biomasa tulpinii 

Streptomyces massasporeus CNMN-36 și 2,8 ± 0,2 sec la șobolanii care au consumat 

biomasa tulpinii Streptomyces fradiae CNMN-Ac11. Datele demonstrează că, perioada 

latentă a reacției tranziției către camera sigură a crescut progresiv, începând cu a 15-a zi 

după elaborarea reflexelor condiționate, mult mai intens decât în cazul animalelor tinere, 

ceea ce indică un proces mai pronunțat de estompare a vestigiilor de memorie la 

animalele senile (fig. 4). La șobolanii senili, întreținuți pe dieta suplimentată cu biomasă 

a tulpinii Streptomyces massasporeus CNMN-36, s-a înregistrat o scădere a valorii 

PLRE la a 15-a și 45-a zi de studiu. 
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Figura 3. Dinamica PLRE la șobolani tineri în termen de 45 de zile după elaborarea 

RCEA la consumul de durată al biomasei de Streptomyces massasporeus CNMN-36 (BM 1) 

și Streptomyces fradiae CNMN-Ac-11 (BM 2).  * - diferențe semnificative, comparativ cu 

martorul (P <0,05) 

 
Figura 4. Dinamica PLRE la șobolani senili în termen de 45 de zile după elaborarea 

RCEA la consumul de durată al biomasei de Streptomyces massasporeus CNMN-36 (BM 1) 

și Streptomyces fradiae CNMN-Ac-11 (BM 2). * - diferențe semnificative comparativ cu 

martorul (P <0,05) 

 

La animalele senile, hrana cărora a fost suplimentată cu biomasa tulpinii 

Streptomyces fradiae CNMN-Ac11, s-a înregistrat o scădere a valorii PLRE pe parcursul 

întregului experiment, începând cu a 16-a zi, când reflexele condiționate elaborate au 

început să se stingă. Pe baza acestor date, se poate presupune, că metaboliții, care sunt 

parte a tulpinilor locale de streptomicete contribuie la prevenirea stingerii precoce a 

memoriei la animalele senile, precum și la menținerea proceselor  memoriei în limite 

sanogene. 
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Astfel, consumul pe termen lung al biomasei tulpinilor de streptomicete 

Streptomyces massasporeus CNMN-36 și, în special, Streptomyces fradiae CNMN-Ac-

11 duce la o facilitare vizibilă a procesului de învățare a abilității de evitare activă și 

îmbunătățire a memoriei reflector-condiționate la animalele tinere și, în special, senile. 

O eficiență atât de ridicată a consumului pe termen lung a biomasei de streptomicete în 

raport cu activitatea reflector-condiționată a animalelor experimentale poate fi explicată 

prin conținutul ridicat de aminoacizi precum: glutamic, aspartic, glicina, prolina [13, 14], 

care, după cum este cunoscut, îndeplinesc funcții de neurotransmițători și 

neuromodulatori din diferite compartimente ale creierului, sunt implicați în mecanismele 

neuroplasticității în timpul învățării, al fosfolipidelor și sterolilor [14, 18], care afectează 

procesele de plasticitate sinaptică a neuronilor, precum și, probabil [9, 11], al 

metaboliților - nutrienților sanogeni, care pot stimula și menține procesele neuronale, 

care stau la baza învățării și memoriei (vitaminele din grupa B, acizii grași nesaturați, 

flavonoidele, antocianinele etc.) [4].  

După cum s-a menționat mai sus, printre diverse tulpini de streptomicete au fost 

izolați un șir de inhibitori „noi” ai peroxidării lipidelor și a fost demonstrată valoarea lor 

în calitate de substanțe neuroprotectoare puternice în condiții de inducere a peroxidării 

lipidelor [5, 6, 8]. Pe baza acestui fapt, se poate presupune, că efectul facilitării elaborării 

reflexelor condiționate defensive sub influența biomasei streptomicetelor, înregistrat în 

studiu, se datorează efectului neuroprotector al antioxidanților săi constituenți în raport 

cu activarea oxidării radicalilor liberi indusă în condițiile stresului de durere. Această 

presupunere, într-o anumită măsură, găsește confirmare în rezultatele experimentelor pe 

animalele senile. Nivelul redus de elaborare a reflexelor condiționate la șobolanii senili, 

în comparație cu animalele tinere este mediat în mod evident de dezvoltarea proceselor 

lor neurodegenerative în această perioadă. Faptul, că eficacitatea utilizării biomasei 

streptomicetelor, în special a Streptomyces fradiae CNMN-Ac-11 la animalele senile 

este semnificativ mai mare, decât la animalele tinere, dat fiind rolul stresului oxidativ în 

dezvoltarea modificărilor neurodegenerative legate de vârstă pe fondul unei scăderi a 

activității sistemului antioxidant pe mai multe niveluri al celulelor nervoase [15], 

mărturisește în favoarea ipotezei unui mecanism neuroprotector al efectelor 

metaboliților biomasei Streptomyces fradiae CNMN-Ac-11 în raport cu procesele de 

activitate reflector-condiționată și a memoriei. 

 

Concluzii 

1. Consumul pe termen lung al biomasei tulpinilor de streptomicete ‒ 

Streptomyces massasporeus CNMN-36 și, într-o măsură mai mare, Streptomyces fradiae 

CNMN-Ac-11, izolate din solurile de pe teritoriul Republicii Moldova, stimulează în 

mod semnificativ elaborarea reacției condiționate de evitare activă la șobolanii tineri și, 

în special, senili, facilitând astfel procesul de învățare reflector-condiționată. 

2. Consumul pe termen lung al biomasei tulpinilor locale de streptomicete ‒  

Streptomyces massasporeus CNMN-36 și, într-o măsură mai mare, Streptomyces fradiae 

CNMN-Ac-11 reduce semnificativ perioada latentă a reacției de evitare în diferite 

termene după elaborarea reacției condiționate a evitării active la animalele tinere și, mai 

ales, la cele senile, contribuind astfel la încetinirea stingerii vestigiilor  memoriei 

reflector-condiționate. 
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3. Tulpinile locale de streptomicete Streptomyces fradiae CNMN-Ac-11 (în

primul rând) și Streptomyces massasporeus CNMN-36 (într-o măsură mai mică) sunt 

perspicace pentru cercetările ulterioare în scopul izolării și identificării substanțelor cu 

proprietăți neuroprotectoare și nootrope. 
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