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ln Nederland worden elk jaar zo'n lSo.ooo kinderen geboren.
3oo van hen hebben het syndroom van Down. Komt dit syndroom
ook bij andere zoogdieren voor? Wetenschapsjournalist Anne van
Kessel zoekt het uit,
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In r969 beschreven wetenschap-
pers in het tijdschrift Science een

chimpansee met de typische

kenmerken van het syndroom van

Down. Het jonge aapje werd
geboren in een onderzoeks-
centrum in Amerika en had een

groeiachterstand, versch il lende

aangeboren afwijkingen, leek

een verstandelijke beperking te
hebben, had ronde ooghoeken,

slappe spieren en gewrichten.

Bovendien had het dier een derde

exemplaar van chromosoom zz.

Volgens de onderzoekers kon dit

Zijner dieren met downsyndroom?

Het downsyndroom wordt bij de

mens veroorzaakt door een extra
chromosoom. Chromosonren
zitlen in al onze lichaamscellen en

bevatten de erfelijke eigenschap-
pen. Mensen hebben z3 paar

chromosomen, Normaal gespro-

ken hebben we van elk chromo-
soom twee exemplaren. lemand
met het downsyndroom heeft
geen twee, maar drìe exemplaren

van chromosoom zl in elke cel,

ook wel trisomie zr genoemd. Als

we deze definitie ook voor andere

zoogdleren hanteren, dan komt
het downsyndroom bij hen niet
voor. N4aar zo simpel is het niet.

chromosomenpaar. Chromosoom
z bij de mens is een samenstelling
van twee kleinere chromosomen
die mensapen nog wel hebben. Bij

mensapen zìtten die chromoso-
men niet aan elkaar en dat levert
ze een extra paar op. Daardoor
lijkt chromosoo m zz bijapen het
meest op het menselijke chromo-
soom 21.

Anekdotes
ln de wetenschappelijke literatuur is downsyndroom bij dieren
extreem zeldzaam. ln de populaire media komt af en toe een geval

voorbij. ln zooS stierf de Amerikaanse Kenny, een witte tijger met
veel afwijkingen als gevolg van doorfokken. Hij vertoonde ook enkele
(gezichts)kenmerken van het syndroom van Down, maar er werd
noo¡t vastgesteld welke genetische afwijkingen hij had. In zorr zou
in lndonesië een orang-oetan met het syndroom zijn gevonden. En

in juli van dit jaar beweerde een dierenarts in Turkije een kat met het
downsyndroom op zijn spreekuur te hebben gehad. Helaas stierf het
diertje voordat DNA-onderzoek was uitgevoerd.

met recht een aap met het
syndroom van Down genoemd

worden.

En in r989 beschreef apenkenner

Frans de Waal een resusaapje met
down-kenmerken. Dat aapje was

ook in een onderzoekscentrum
geboren,

Weinig onderzoek
foch zijn dit soort beschrijvingen

een zeldzaamheid en komen

zelangnielzo vaak voor als bij

de mens, Dierenarts Peter Klaver,

gespecialiseerd in wildlife en

voormalig dierenarts van Artis:
"Genetische afwijkingen komen

ook bij andere dieren voor. Los

van of ze dan kenmerken van het
downsyndroom vertonen, overle-
ven die dieren het vaak niet. Als ze

al levend geboren worden, legt de

moeder ze vaak weg. ln het geval

van roofdìeren eet de moeder ze

weleens op." Wat voor een afwij-
kingen die dieren hebben, wordt
bijna nooít vastgesteld. "Het
lastige is dat er heel weinig onder-
zoek naar wordt gedaan."

Extra chromosomenpaar
Onze nauwste verwanten zijn de

chimpansee en de bonobo. Hun

DNA komt voor 98,7o/o overeen

met dat van de mens. Nzlaar deze

twee dieren hebben een extra
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