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พิษเฉียบพลันของสังกะสี ในแตละชวงอายุของ Daphnia magna
Acute toxicity of zinc in different ages of Daphnia magna
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บทคัดยอ
สังกะสี (Zinc) เปนแรธาตุที่สําคัญและจําเปนตอการทํางานทางสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิต สงผลตอการเจริญเติบโต การสืบพันธุ
เปนตน แตการไดรับปริมาณของสังกะสีที่มากเกินความจําเปนนั้น สงผลใหเกิดความเปนพิษและรบกวนระบบตางๆ ของรางกาย ใน
การศึกษานี้ไดทําการทดสอบความเปนพิษแบบเฉียบพลันของ ZnSO4 ในแตละชวงอายุของ Daphnia magna จากผลการศึกษาพบวา
คา lethal concentration 50 (LC50) ที่ 48 ชั่วโมง ของ D. magna อายุ 1, 3 และ 5 วัน เทากับ 1.46 ± 0.05, 1.52 ± 0.06 และ
2.29 ± 0.02 mg/l ตามลําดับ โดยคา LC50 ที่ 48 ชั่วโมง ของกลุม D. magna อายุ 5 วัน มีคา LC50 สูงกวากลุม D. magna อายุ 1
และ 3 วัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) อาจเนื่องมาจากมีพื้นที่ผิวตอปริมาตรที่ต่ํากวากลุมอื่น

ABSTRACT
Zinc is an essential element for physiological functions of organisms (e.g., growth and reproduction).
However, the excess of zinc uptake causes toxic to the organisms and affects their physiological systems. In this
study, we clarified the acute toxicity of ZnSO4 in different ages of D. magna. The results showed that the LC50s at
48 h of 1, 3, and 5-day-old D. magna were 1.46 ± 0.05, 1.52 ± 0.06 and 2.29 ± 0.02 mg/l, respectively. This
significantly higher LC50 of the 5-day-old D. magna might be a result of its lower surface area to volume ratio
when compared to other experimental conditions.
คําสําคัญ: Daphnia magna อายุ ZnSO4 พิษเฉียบพลัน LC50
Keywords: Daphnia magna, Age, ZnSO4, Acute toxicity, LC50

บทนํา
สั ง กะสี เ ป นแร ธ าตุ ที่ จํ า เป น ต อ การเจริ ญ เติ บ โตของ
สิ่ ง มี ชี วิ ต และกระบวนการต า งๆ ภายในเซลล เช น การส ง
สัญญาณในกระบวนการการทํางานทางสรีรวิทยา การทํางานของ
เอนไซม การแสดงออกของยีน การเพิ่ มจํา นวนเซลล การเผา
ผลาญพลังงาน และการสรางสารตานอนุมูลอิสระ (Stefanidou
et al., 2006) ในปจจุบันสารประกอบของสังกะสี เชน ZnSO4

ถูกนํามาใชอยางแพรหลายในอุตสาหกรรมและใชเปนสารกําจัด
วัชพืชในงานเกษตรกรรม เมื่อ ZnSO4 ถูกปลอยลงแหลงน้ํา จะ
อยูในรูปเกลือ อินทรีย จากการรวมตัวของ zinc ion และ
ความสามารถในการละลายน้ําของ zinc ion ทําใหพืชและสัตว
สามารถนําสังกะสีไปใชประโยชนได (Boone et al., 2012) แต
การไดรับปริมาณของสังกะสีที่มากเกินความจําเปนนั้น มีผลเขา
ไปแทรกแซงรบกวนระบบการทํ า งานต า งๆ ของร า งกาย
(Ruttkay-Nedecky et al., 2013) จากการศึกษากอนหนานี้
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เ กี่ ย ว กั บ คว า ม เ ป นพิ ษ แ บ บ เ ฉี ยบ พ ลั นข อง ZnSO4 ใ น
Thamnocephalus
platyurus
และ Lamellidens
consobrinus ซึ่งเปนสัตวไมมีกระดูกสันหลังที่อาศัยในแหลงน้ํา
จืด พบวามีคา LC50 ที่ 48 ชั่วโมง เทากับ 0.98 mg/l และ 1.99
mg/l ตามลําดับ โดย ZnSO4 สงผลใหเหงือกไดรับความเสียหาย
ลดอัตราการหายใจและอัตราการกรอง สงผลตอการรักษาสมดุล
ของน้ําในรางกาย ดังนั้นสัตวจะตองปรับตัวทางสรีรวิทยาเพื่อ
รักษาระดั บความเขม ขนของสังกะสีใ นเซลลใหค งที่ และกํา จั ด
สารพิษออกจากเซลล (Heinlaan et al., 2008; Bhamre et al.,
2010) นอกจากนี้ ก ารศึ ก ษาพิ ษ แบบเฉี ย บพลั น ของ ZnSO4
ในแพลงกตอนสัตว เชน Daphnia magna โดยใชตัวออนอายุ 1
วัน พบวามีคา LC50 ที่ 48 ชั่วโมง เทากับ 1.37 mg/l และมีคา
EC50 ที่ 48 ชั่วโมง เทากับ 0.99 mg/l และเมื่อ D. magna
ไดรับ ZnSO4 ปริมาณ 0.1 และ 0.3 mg/l เปนเวลา 21 วัน
พบวาปริมาณตัวออนที่ผลิตไดมีจํานวนลดลง อีกทั้งยังทําใหแวคิว
โอลในเซลล ที่ บุ บ ริ เ วณเนื้ อเยื่อทางเดินอาหารมีข นาดใหญขึ้น
(Bacchetta et al., 2016; Bacchetta et al., 2017) อยางไรก็
ตามการศึกษาความเปนพิษของสัตวไมมีกระดูกสันหลังในแตละ
ชวงอายุยังไมมีการศึกษากันอยางแพรหลาย
ด ว ยเหตุ นี้ ผู วิ จั ย จึ ง สนใจศึ ก ษาความเป น พิ ษ แบบ
เฉียบพลันของสังกะสีในแตละชวงอายุของแพลงกตอนสัตว เพื่อ
เปรียบเทียบความไวตอสังกะสีของแพลงกตอนสัตวในแตละชวง
อายุ เนื่องจากแพลงกตอนสัตวมีความสําคัญตอระบบนิเวศน้ําจืด
เพราะเปนผูบริโภคอันดับที่หนึ่งที่สงตอพลังงานจากผูผลิตไปยัง
ผูบริโภคในอันดับ ที่สูงขึ้น อีกทั้งแพลงกตอนสัตวแตละชวงอายุ
อาจจะเปนอาหารของสัตวตางชนิดกัน ดังนั้นการถายทอดสังกะสี
อาจจะกระจายไปยัง สั ต วห ลายชนิด ในระบบนิเ วศได โดยใน
การศึกษานี้ผูวิจัยเลือกใช D. magna เปนโมเดลในการทดสอบ
ความเปนพิษเฉียบพลันในแตละชวงอายุ เนื่องจาก D. magna
เปนแพลงกตอนสัตว ที่อาศัยในน้ําจืดและนิยมใชในการศึกษาทั่ว
โลก ในด า นนิ เ วศวิ ท ยา วิ วั ฒ นาการ ชี ว วิ ท ยาระดั บ โมเลกุ ล
สรีรวิทยา รวมถึงพิษวิทยา นอกจากนี้ D. magna มีวงชีวิตที่สั้น
มีขนาดเล็ก สามารถเลี้ยงไดงายในหองปฏิบัติการ มีความไวตอ
การเปลี่ ย นแปลงทางสิ่ ง แวดล อ มและสารเคมี จึ ง นิ ย มใช
D. magna เปนโมเดลในการศึกษา (Kim et al., 2015)
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วิธีการดําเนินการวิจัย
สัตวทดลอง
Daphnia magna สายพันธุ NIES ซึ่งไดรับมาจาก
National Institute for Environmental Studies ประเทศ
ญี่ปุน (Oda et al., 2006) นํามาเลี้ยงในหองปฏิบัติการทางน้ํา
ภาควิ ช าชี ว วิ ท ยา คณะวิ ท ยาศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานครินทรโดยควบคุมอุณหภูมิที่ 23°C และใหแสงสวางเปนเวลา
16 ชั่วโมง และมืดเปนเวลา 8 ชั่วโมง
วิธกี ารเตรียม Chlorella vulgaris
เพาะเลี้ยง Chlorella vulgaris ในอาหาร COMBO
medium (Kilham et al., 1998) โดยควบคุมอุณหภูมิที่ 23°C
ใหแสงสวางเปนเวลา 16 ชั่วโมง และมืดเปนเวลา 8 ชั่วโมง
และใหฟองอากาศตลอด 24 ชั่วโมง เปนเวลาประมาณ 7 วัน จึง
จะใช Chlorella เพื่อใชเปนอาหาร D. magna
วิธกี ารเลี้ยง Daphnia magna
เลี้ย ง D. magna จํา นวน 20 ตัวใน COMBO
medium 750 ml และให Chlorella เปนอาหารทุกวัน โดยใน
วันที่ 1 - 7 ให Chlorella จํานวน 7.5×107 cells ตอวัน วันที่
8 – 21 ให Chlorella เพิ่มเปน 1.5×108 cells ตอวัน เนื่องจาก
D. magna เขาสูชวงตัวโตเต็มวัยจึงตองการปริมาณอาหารที่
เพิ่มขึ้น และควบคุมอุณหภูมิที่ 23 °C ใหแสงสวาง 16 ชั่วโมง
และมืด 8 ชั่วโมง
การเตรียม ZnSO4 เพื่อใชทดสอบความเปนพิษเฉียบพลัน
เตรียมสารละลาย ZnSO4 ความเขมขน 6 g/l จากนั้น
เจือจางโดยใชน้ํา milliQ เพื่อใหไดความเขมขนเทากับ 0, 1.0,
1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4 2.6, 2.8, 3.0, 3.2, 3.4, 3.6,
3.8, 4.0, 5.0, 6.0 g/l จากนั้นเจือจางสารละลายที่เตรียมไว
1000 เท า โดยหยดสารละลาย ZnSO4 แตล ะความเข มข น
ปริมาตร 10 µl ลงใน COMBO medium 9.990 ml เพื่อให
COMBO medium มีความเขมขนของสารละลาย ZnSO4 อยู
ในชวง 0 – 6 mg/l
การทดสอ บความเ ป น พิ ษ เฉี ยบพลั น ข อง ZnSO4 ใน
Daphnia magna
การทดสอบความเป น พิ ษ เฉี ย บพลัน ของ ZnSO4 ใน
D. magna เพื่อเปรียบเทียบคา LC50 ของ ZnSO4 ในแตละชวง
อายุของ D. magna แบงออกเปน 3 ชุดการทดลอง ไดแก ชวง
อายุ 1, 3 และ 5 วัน (รูปที่ 1) โดยทําการทดลองใน 6-well
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plate โดยแตละหลุมมี COMBO medium 10 ml ที่มีความ
เขมขนของสารละลาย ZnSO4 อยูในชวง 0 – 6 mg/l และ
D. magna จํานวน 5 ตัว แตละความเขมขนมีจํานวน 10 ซ้ํา ใน
การทดสอบความเป นพิ ษ เฉี ย บพลัน มี ก ารควบคุม อุ ณ หภูมิ ที่
23°C ใหแสงสวางเปนเวลา 16 ชั่วโมง และมืดเปนเวลา 8 ชั่วโมง
และไมใหอาหารตลอดการทดลอง เปนเวลา 48 ชั่วโมง (OECD,
2004)
การวิเคราะหขอมูลและการวิเคราะหผลทางสถิติ
เมื่ อ ครบกํ า หนดเวลา 48 ชั่ ว โมง นับ จํ า นวนตั ว
D. magna ที่ตาย เพื่อคํานวณเปอรเซ็นตการตายและคา LC50
ที่ 48 ชั่วโมง โดยใชวิธี probit analysis และวิเคราะหผลทาง
สถิติดวย one-way ANOVA และ Tukey’s HSD test ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95%

ผลการวิจัย
การทดสอบพิษเฉียบพลันของ ZnSO4 ใน D. magna อายุ 1
วัน
การทดสอบพิษเฉียบพลันของ ZnSO4 ที่ความเขมขน
0 - 6 mg/l เปนเวลา 48 ชั่วโมง พบวาที่ความเขมขน 0 และ 1
mg/l ไมพบการตายของ D. magna (percentage of
mortality = 0%) และเริ่มมีการตายเกิดขึ้นที่ความเขมขนตั้งแต
1.2 mg/l ขึ้นไป และที่ความเขมขน 2 mg/l ขึ้นไป D. magna
ตายทั้งหมด (percentage of mortality = 100%) โดยคา
LC50 ที่ 48 ชั่วโมงของ D. magna อายุ 1 วัน มีคาเทากับ 1.46
± 0.05 mg/l (รูปที่ 2)

A

B

Research

การทดสอบพิษเฉียบพลันของ ZnSO4 ใน D. magna อายุ 3
วัน
การทดสอบพิษเฉียบพลันของ ZnSO4 ที่ความเขมขน
0 – 6 mg/l เปนเวลา 48 ชั่วโมง พบวาที่ความเขมขน 0, 1 และ
1.2 mg/l ไมพบการตายของ D. magna และเริ่มมีการตาย
เกิดขึ้นที่ความเขมขนตั้งแต 1.4 mg/l ขึ้นไป และพบการตายของ
D. magna ทั้งหมดที่ความเขมขน 6 mg/l โดยคา LC50 ที่ 48
ชั่วโมงของ D. magna อายุ 3 วัน มีคาเทากับ 1.52 ± 0.06
mg/l (รูปที่ 3)
การทดสอบพิษเฉียบพลันของ ZnSO4 ใน D. magna อายุ 5
วัน
การทดสอบพิษเฉียบพลันของ ZnSO4 ที่ความเขมขน
0 – 6 mg/l เปนเวลา 48 ชั่วโมง พบวาที่ความเขมขน 0, 1 และ
1.2 mg/l ไมพบการตายของ D. magna และเริ่มมีการตาย
เกิดขึ้นที่ความเขมขนตั้งแต 1.4 mg/l ขึ้นไป และที่ความเขมขน
5 mg/l ขึ้นไป เปอรเซ็นตการตายของ D. magna เทากับ
100% โดยคา LC50 ที่ 48 ชั่วโมง ของ D. magna อายุ 5 วัน มี
คาเทากับ 2.29 ± 0.02 mg/l (รูปที่ 4)
เปรียบเทียบความทนทานตอความเปนพิษของ ZnSO4 ในแต
ละชวงอายุของ D. magna
จากการทดสอบพิ ษ เฉี ย บพลั น ของ ZnSO4 ใน D.
magna อายุ 1, 3 และ 5 วัน พบวามีคา LC50 ที่ 48 ชั่วโมง
เทากับ 1.46 ± 0.05 mg/l, 1.52 ± 0.06 mg/l และ 2.29 ±
0.02 mg/l ตามลําดับ (รูปที่ 5) ซึ่งคา LC50 ที่ 48 ชั่วโมง ของ
กลุม D. magna อายุ 5 วัน มีคา LC50 สูงกวากลุมอายุ 1 และ
3 วัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แต D. magna อายุ 1 และ 3
วัน ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

C

รูปที่ 1 Daphnia magna อายุ 1 วัน (A), 3 วัน (B) และ 5 วัน (C) โดยสเกลมีคาเทากับ 500 µm
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รูปที่ 2 เปอรเซ็นตการตายของ D. magna อายุ 1 วัน ในแตละความเขมขนของ ZnSO4 ที่ 48 ชั่วโมง

รูปที่ 3 เปอรเซ็นตการตายของ D. magna อายุ 3 วัน ในแตละความเขมขนของ ZnSO4 ที่ 48 ชั่วโมง

รูปที่ 4 เปอรเซ็นตการตายของ D. magna อายุ 5 วัน ในแตละความเขมขนของ ZnSO4 ที่ 48 ชั่วโมง
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รูปที่ 5 คา LC50 ของ ZnSO4 ที่ 48 ชั่วโมง ในแตละชวงอายุของ D. magna โดยตัวอักษรที่แสดงเหนือกราฟที่แตกตางกันหมายถึง
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (one-way ANOVA และ Tukey’s HSD test, P<0.05)

วิจารณผลการวิจัย
จากการทดสอบความเปนพิ ษเฉีย บพลันของ ZnSO4
ใน D. magna ที่ระดับความเขมขนตางๆ พบวา เมื่อเพิ่มความ
เขมขนของ ZnSO4 สูงขึ้น พบอัตราการตายของ D. magna
เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยกอนหนานี้ เนื่องจาก ZnSO4
เมื่อละลายน้ําจะอยูในรูป zinc ion ซึ่งสามารถเขาสูเซลลของ D.
magna แลวถูกสะสมที่ carapace และ appendages และทํา
ใหเกิดการยับยั้งกระบวนการการสรางไคติน เปลี่ยนรหัสโปรตีนที่
เกี่ยวของกับการเคลื่อนที่ และมีผลยับยั้งกระบวนการการดูดซึม
แคลเซียม สงผลใหปริมาณแคลเซียมในสิ่งมีชีวิตลดลง เกิดภาวะ
hypocalcaemia ยับยั้งการเคลื่อนที่ ลดอัตราการหายใจและ
อัต ราการกรอง ทํ า ให ก ารไดรับ สารอาหารและสรา งพลั งงาน
นอยลง มีการเจริญเติบโตและการสืบพันธุลดลง และอาจชักนํา
ใหเกิดการตายได (Muyssen et al., 2006; Poynton et al.,
2007; Poynton et al., 2011) Bacchetta และคณะ ได
ทดสอบความเปนพิษของ ZnSO4 ใน D. magna ระยะตัวออน
อายุ 1 วัน มีคา LC50 เทากับ 1.37 mg/l ซึ่งมีคาใกลเคียงกับใน
งานวิจัยนี้ และพบวา zinc ion มีผลทําใหแวคิวโอลมีขนาดใหญ
ขึ้น และมีฤทธิ์เจาะจงทําลายไมโทคอนเดรีย สงผลใหไมโทคอนเดรียบวมขึ้น cristae และ outer membrane บางสวนแตก
สลาย ทําใหไมโทคอนเดรีย เสื่อมประสิทธิภาพลง และ zinc ion
ยังรบกวนกระบวนการ electron transport chain สงผลใหเกิด
reactive oxygen species (ROS) (Bacchetta et al., 2016;
Bacchetta et al., 2017) นอกจากนี้ยังพบวา zinc ions มีผล
ยับยั้งการทํางานของ aconitase ซึ่งเปน enzyme ในไมโทคอน

เดรียของ prostate cell ที่ใชเปนตัวกระตุนการเปลี่ยน citrate
เปน isocitrate ใน Krebs cycle และ zinc ion มีผลกระตุนการ
ทํางานของกระบวนการ apoptosis โดย zinc ions จะกระตุน
การสราง BAX ซึ่งเปนโปรตีนที่ทําใหเกิดการตายและกระตุนการ
ทํ า งานของเอนไ ซม caspase ทํ า ให เกิ ด apoptosis ขึ้ น
(Ruttkay-Nedecky et al., 2013)
นอกจากนี้เมื่อ Daphnia ไดรับโลหะหนักเขาสูเซลลจะ
ชักนําใหเกิดการแสดงออกของ metallothionein มีบทบาทใน
การควบคุมการรักษาสมดุลของแรธาตุ สําหรับสังกะสีซึ่งเปนแร
ธาตุที่จําเปนตอการเจริญเติบโต การไดรับปริมาณสังกะสีในความ
เขม ข นต่ํ า metallothionein จะมี บ ทบาทในการเพิ่ ม ปริ ม าณ
superoxide dismutase (SOD) ซึ่งเปน antioxidant enzyme
ชวยปกปองเซลลจากสารอนุมูลอิสระ แตถาไดรับสังกะสีในความ
เขมขนสูงจะชักนําใหเกิด reactive oxidative radical และ
ยับยั้งการสรางสารตานอนุมูลอิสระ จนทําใหเกิดการเปนพิษตอ
เซลล metallothionein จะมีบทบาทในการกําจัดสารโลหะหนัก
ออกจากเซลล และเพิ่ ม การสั งเคราะห metallothionein
เพิ่มขึ้น (Guan and Wang, 2004; Fan et al., 2009)
จากการทดสอบความเปน พิ ษเฉีย บพลั นของ ZnSO4
ใน D. magna อายุ 5 วัน มีคา LC50 สูงกวากลุม D. magna
อายุ 1 และ 3 วัน อาจเนื่องมาจากขนาดตัวของ D. magna
เพิ่มขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น ทําใหอัตราสวนพื้นที่ผิวตอปริมาตรของ
ลําตัวนอยกวา D. magna ที่อายุนอยกวา โดยอัตราสวนพื้นที่ผิว
ตอปริมาตรของลําตัวที่นอยลง ส งผลใหอัตราการสะสมของ
สังกะสีในรางกายนอยกวาในกลุมอื่น จึงทําให D. magna อายุ

งานวิจัย
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5 วัน มีคา LC50 สูงกวากลุมอื่นๆ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยกอน
หนานี้ที่ศึกษาพิษแบบเฉียบพลันของ nanosilver ใน Daphnia
3 ชนิด พบวา D. magna มีความทนทานตอ nanosilver มาก
ที่สุด อาจเนื่องมาจาก D. magna มีขนาดลําตัวใหญ D. pulex
และ D. galeata ทําให D. magna มีอัตราสวนของพื้นที่ผิวตอ
ปริมาตรของลําตัวนอยกวาสปชี่สอื่น สงผลใหมีความทนทานตอ
nanosilver มากกวา (Volker et al., 2013) ดังนั้นในการ
ทดสอบความเปนพิษเฉียบพลันของ ZnSO4 คา LC50 ในกลุม
D. magna ที่มีอายุนอยและมีขนาดตัวเล็กจึงต่ํากวากลุมที่มี
ขนาดใหญและมีอายุมากกวา เนื่องจากมีโอกาสไดรับสารพิษสูง
นอกจากนี้ในขณะที่กําลังทดลอง D. magna กลุมอายุ
5 วัน เริ่มมีการสรางไข ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากเริ่มทดสอบ
ความเปนพิษเฉียบพลันของ ZnSO4 อาจเปนไปไดวา D. magna
กลุมอายุ 5 วันตองการสังกะสีมากขึ้น เนื่องจากในการสรางไข
ของ D. magna จะมี การสูญ เสี ยปริมาณของสังกะสีโ ดย
กระบวนการ maternal transfer ซึ่งจํานวนไขจะแปรผันตาม
ปริมาณของสังกะสีในร างกาย จึงมีการเพิ่มการผลิตไขใหมาก
นอกจากนี้ในกระบวนการ maternal transfer มีการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ detoxification ในรุนลูกอีกดวย เพื่อเพิ่ม
อัตราการอยูรอดใหรุนลูก (Guan and Wang, 2004; Brausch
and Salice, 2011)
ผลจากการศึกษาความเปนพิษของสังกะสีในงานวิจัย
ชิ้ น นี้ อาจนํ า ไปใช เ ป น ข อ มู ล พื้ น ฐานในการกํ า หนดค า การ
ปนเปอนของสังกะสีในแหลงน้ําไดในอนาคต นอกจากนี้ควรศึกษา
เพิ่ ม เติ ม ในแพลงก ต อนสั ต ว ช นิ ด อื่ น ด ว ยเช น กั น เพื่ อ ใช เ ป น
ฐานขอ มู ล ในการกํ า หนดใหแ พลงกต อนสัต วเ ปน ดัช นีชีว ภาพ
(bioindicator) ที่สามารถชี้วัดคุณภาพน้ําและการปนเปอนของ
สารมลพิษในแหลงน้ํา เนื่องจาก bioindicator ถือเปนดัชนีที่
สามารถบงชี้ถึงคุณภาพแหลงน้ํา ปริมาณสารปนเปอนในแหลงน้ํา
ที่ มี ผ ลกระทบโดยตรงต อ สิ่ ง มี ชี วิ ต ในแหล ง น้ํ า ได ซึ่ ง จะเป น
ประโยชนในการจัดการแหลงน้ําในอนาคต

สรุปผลการวิจัย
การทดสอบความเปนพิษแบบเฉียบพลันของ ZnSO4
ในแตละชวงอายุของ D. magna มีคา LC50 ที่ 48 ชั่วโมง ของ
กลุม D. magna อายุ 5 วัน สูงกวากลุมอายุ 1 และ 3 วัน อาจ
เนื่องมาจากมีพื้ นที่ผิวต อ ปริ มาตรที่ต่ํา กวา กลุม อื่น และความ
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ตอ งการของสัง กะสี ที่เ พิ่ม สู งขึ้ น เพื่ อใช ในการสรา งไข อีก ด ว ย
อยางไรก็ตามยังไมคอยมีการศึกษาผลของ maternal transfer
ต อ การเจริ ญ เติ บ โตและการสืบ พัน ธุ รวมถึ งความทนทานต อ
สารพิษในรุนลูก ดังนั้นการทดลองเกี่ยวกับ maternal transfer
จึงเปนสิ่งที่นาสนใจ เพื่อให มีความเข าใจเกี่ยวกับพิ ษวิทยาของ
สังกะสีมากยิ่งขึ้น
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