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   การสะสมออกซีเตตราซัยคลินของพืชนํ้ า 3 ชนิด ได้แก่ ไข่นํ้ า (Wolffia arrhiza 

L.Wimm.) สาหร่ายบวั (Cabomba caroliniana A.Gray) และผกับุง้ (Ipomoea aquatica Forsk.) โดย

ใชอ้อกซีเตตราซยัคลินความเขม้ขน้ 10,20 และ 30 มก.ลิตร-1 ท่ีอุณหภูมินํ้ าเฉล่ีย 27oซ และไม่มีแสง 

เป็นเวลา 15 วนั พบว่า ค่าการสะสมออกซีเตตราซัยคลินในพืชนํ้ าทั้ ง 3 ชนิดสูงข้ึนตามเวลา

เช่นเดียวกนัทั้ง 3 ความเขม้ขน้ โดยไข่นํ้ ามีค่าการสะสม หรือ CF (Concentration Factor ) ระหว่าง 

2.32-3.41 ลิตร.กรัม-1นํ้ าหนกัแหง้ สาหร่ายบวัมีค่าระหว่าง 1.94-3.09 ลิตร.กรัม-1นํ้ าหนักแห้ง  และ

รากผกับุง้มีค่าระหว่าง 2.42-3.66 ลิตร.กรัม-1นํ้ าหนกัแหง้   เม่ือเปรียบเทียบค่า CF ของพืชต่างชนิดท่ี

ความเข้มข้นเดียวกัน  พบว่า  รากผกับุ้งมีการสะสมสูงกว่าไข่นํ้ า และสาหร่ายบัว  และผลการ

ทดลองไดเ้ช่นเดียวกนัทั้ง 3 ความเขม้ขน้  อยา่งไรก็ดีผลการเปรียบเทียบทางสถิติพบว่า การสะสม

ออกซีเตตราซยัคลินในพืชนํ้ าทั้ง 3 ชนิดไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ี P>0.05  สาํหรับการสะสม

ออกซีเตตราซยัคลินในรากผกับุง้ซ่ึงมีค่าลดลงหลงัจากทดลองได ้7 วนั  เน่ืองจากมีการเคล่ือนยา้ย

ออกซีเตตราซยัคลินจากรากสู่ลาํตน้(translocation) สรุปว่าค่าการสะสมยาเฉล่ียในพืชนํ้ าทั้ ง 3 ชนิด

มีค่าใกลเ้คียงกนัและน้อยกว่า 4 ลิตร.กรัม-1นํ้ าหนักแห้ง  เม่ือเปรียบเทียบค่าการสะสมกบัปริมาณ

ไขมนัของพืชพบว่า ค่า CF ในสาหร่ายบวั>ผกับุง้>ไข่นํ้ า โดยค่าการสะสมออกซีเตตราซยัคลินใน

สาหร่ายบวัมีค่าระหว่าง 168.51-268.41  ลิตร.กรัมไขมนั-1  ในผกับุง้มีค่าระหว่าง 135.99-205.83 

ลิตร.กรัมไขมนั-1  และในไข่นํ้ ามีค่าระหว่าง  110.53-162.33 ลิตร.กรัมไขมนั-1  ผลการทดลอง

สรุปว่าไขมนัอาจไม่ใช่ปัจจยัสาํคญัท่ีกาํหนดการสะสมยาออกซีเตตราซยัคลินในพืชเช่นเดียวกบั

พวกสารประกอบอินทรียอ่ื์นๆ 
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  Bioaccumulations of oxytetracycline by three aquatic plants, 

watermeal (Wolffia arrhiza L.Wimm.)  cabomba  (Cabomba caroliniana 
A.Gray) and water spinach (Ipomoea aquatica Forsk.) were studied by using 
three test concentrations of  oxytetracycline (10,20 and 30 mg.L-1) under 
average temperature at 37oC and dark condition for 15 days. The results 
showed that the bioaccumulations of the oxytetracycline in those three aquatic 
plants increased with test concentration and time. The Concentration Factors 
(CF) of watermeal were between 2.32.-3.41 L.g-1dry weight while CF values 
for cabomba were between 1.94-3.09 L.g-1dry weight and  water spinach root 
were between  2.42-3.66 L.g-1dry weight. At the same test concentration, 
comparisons of the accumulated concentrations in all aquatic plants showed 
that water spinach root accumulated oxytetracycline higher than those found 
in watermeal and cabomba but not significantly difference at P>0.05. It was 
noted that the translocation of oxytetracycline occurred in water spinach since 
its shoot concentrations were detected. In conclusion, the average CF values 
of three aquatic plants were similar and less than 4 L.g-1dry weight, In 
addition, comparisons of the concentration factors calculated in term of plant 
lipid weight basis, the results showed that the CFs of cabomba > water 
spinach > watermeal. The Concentration Factors (CF) of cabomba were 
between  168.51- 268.41 L.g -1 lipid weight while CF values for water spinach 
were between 135.99 - 205.83 L.g -1 lipid weight  and watermeal were 
between  110.53 - 162.33 L.g -1 lipid weight.  In conclusion, plant lipid content 
may not be an important factor for oxytetracycline accumulation as well as its 
role in other organic compound accumulations. 
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