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“สัตว์เป็ นดาวน์ซินโดรมได้ไหม” เป็ นเรื่องที่อยูใ่ นความสนใจ เมื่อมีภาพสัตว์ชนิ ดต่าง ๆ จํานวนมาก เผยแพร่อยูใ่ น
อินเตอร์เน็ ต โดยระบุวา่ เป็ นดาวน์ซินโดรม โดยเริ่มจากเสือขาว แมว แล้วลามไปถึง ลิง สิงโต ยีราฟ ม้า วัว แกะ โลมา
ฯลฯ บางภาพถ้าสังเกตดี ๆ ก็มีการปรับแต่งภาพ แต่สว่ นใหญ่กเ็ ป็ นภาพจริงที่ไม่ได้ปรับแต่งอะไร แล้วสัตว์เหล่านี้ เป็ น
ดาวน์ซินโดรมจริงไหม
ก่อนอื่นควรมาทําความเข้าใจกับดาวน์ซินโดรมก่อน ว่าเป็ นโรคทางพันธุกรรม ซึ่งเกิดจากความผิดปกติของโครโมโซม
ส่งผลให้เกิดความผิดปกติทางร่างกายและสติปัญญา โดยมีลกั ษณะหน้าตาที่เป็ นลักษณะเฉพาะ พบเห็นได้บ่อยคือ
ศีรษะค่อนข้างเล็ก หน้าแบน ดั้งจมูกแบน ตาห่างและเฉียงขึ้ น หูเล็ก หูบิดผิดรูป ปากเล็ก ลิ้ นมักยื่นออกมา ตัวค่อนข้าง
เตี้ ย มือสั้น นิ้ วสั้น ลายมือมีลกั ษณะมีเส้นขวางฝ่ ามือ กล้ามเนื้ อหย่อน ข้อต่อหลวม อาจมีโรคหัวใจพิการแต่กาํ เนิ ด
หรือโรคลําไส้อุดตันตั้งแต่แรกเกิด และมีความบกพร่องทางสติปัญญาร่วมด้วย
สาเหตุของดาวน์ซินโดรมแบ่งได้เป็ น 3 กลุ่ม ส่วนใหญ่ ร้อยละ 95 เกิดจากโครโมโซมคู่ที่ 21 เกินมา 1 แท่ง กลายเป็ น
3 แท่ง เรียกว่า “Trisomy 21” รองลงมา ร้อยละ 4 เป็ นการเปลี่ยนย้ายตําแหน่ งของโครโมโซมคู่ที่ 21 ไปอยูต่ ิดกับคู่
อื่น เช่น คู่ที่ 14 เรียกว่า “Translocation” และที่พบน้อยที่สุด ร้อยละ 1 มีท้งั โครโมโซมคู่ที่ 21 ปกติ และโครโมโซมคู่
ที่ 21 เกินมา เรียกว่า “Mosaic”
“Kenny” เสือขาวที่ถูกระบุวา่ เป็ นดาวน์ซินโดรม ได้รบั การแชร์ในอินเตอร์เน็ ตจํานวนมาก คลิปใน YouTube มีคนดู
มากกว่า 1 ล้านครั้ง เป็ นจุดเริ่มต้นของความสนใจเรื่อง “ดาวน์ซินโดรมในสัตว์” เป็ นเสือที่มีรูปร่างหน้าตาผิดรูป
(facial deformities) มีใบหน้ากว้าง จมูกสั้น และตาห่างกัน เป็ นเสือที่ไม่ดุรา้ ย และมีท่าทีเป็ นมิตรด้วย ในความเป็ น
จริงแล้ว Kenny ไม่ได้เป็ นดาวน์ซินโดรม แต่มีความบกพร่องทางพันธุกรรมที่เกิดจากการผสมพันธุใ์ นเครือญาติใกล้ชิด
(inbreeding) ไม่ใช่ความผิดปกติของโครโมโซม และที่สาํ คัญคือ เสือมีโครโมโซมเพียง 19 คู่ ซึ่งต่างจากมนุ ษย์ที่มี
โครโมโซม 23 คู่ มันจึงไม่สามารถมีโครโมโซมคู่ที่ 21 เกินมาได้
“Otto” ลูกแมวจากประเทศตุรกี ก็เป็ นสัตว์อีกตัวที่ได้รบั ความสนใจ เนื่ องจากเกิดความเข้าใจผิดว่าเป็ นดาวน์ซินโดรม
มีรูปร่างหน้าตาผิดรูปเช่นเดียวกัน Otto เสียชีวิตอย่างกระทันหันเมื่ออายุ 2 ปี จึงยังไม่ได้ยืนยันการวินิจฉัยและตรวจ
เลือดหาโครโมโซม คาดว่าน่าจะเป็ นการกลายพันธุข์ องยีน (genetic mutation) หรือภาวะพร่องฮอร์โมน (hormone
deficiency) มากกว่า แมวก็มีโครโมโซมเพียง 19 คู่ เช่นเดียวกันกับเสือ จึงไม่สามารถมีโครโมโซมคู่ที่ 21 เกินมาได้
“Julius” ยีราฟที่มีรูปร่างหน้าตาผิดรูป ศีรษะเอียงไปด้านขวา ควบคุมลิ้ นไม่ได้ ทําให้กินอาหารลําบาก มีความ
บกพร่องในระบบภูมิคุม้ กัน ก็ถกู จัดอยูใ่ นสัตว์ที่เป็ นดาวน์ซินโดรมเช่นกัน แต่ในความเป็ นจริงแล้ว Julius มีความ
ผิดปกติบริเวณสมองด้านซ้าย ใกล้กบั แกนสมอง
สุนัข ก็พบได้เหมือนกันว่ามีลกั ษณะคล้ายดาวน์ซินโดรม เช่น เจริญเติบโตช้า ตัวเตี้ ย ขาสั้น กล้ามเนื้ ออ่อนแรง ลิ้ นใหญ่
และห้อย แต่ส่วนใหญ่ก็พบว่าเป็ นความบกพร่องแบบอื่น เช่น ภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์แต่กาํ เนิ ด สุนัขถึงจะมี
โครโมโซม 39 คู่ แต่ก็ยงั ไม่พบว่ามีโครโมโซมเกิน ซึ่งอาจเป็ นเพราะความผิดปกติเหล่านี้ ทําให้เสียชีวิตก่อนคลอด หรือ
อาจยังไม่มีการตรวจทางพันธุกรรมในสุนัขมากนัก

กลับมาที่คาํ ถามเดิมอีกรอบว่า “สัตว์เป็ นดาวน์ซินโดรมได้ไหม” มีการศึกษาในลิงชิมแปนซี ที่มีรูปร่างหน้าตาผิดรูป
ลิงซึ่งปกติมีโครโมโซม 24 คู่ มากกว่ามนุ ษย์ 1 คู่ พบว่ามีโครโมโซมคู่ที่ 22 เกินมา 1 แท่ง เรียกว่า “trisomy 22”
และพบอีกว่ามีโครโมโซมคู่ที่ 22 ในลิง มีความคล้ายคลึงกับโครโมโซมคู่ที่ 21 ในมนุ ษย์ พบว่าลิงมีความบกพร่องใน
การเจริญเติบโต ปั ญหาโรคหัวใจ ตาต้อกระจก และมีอาการอื่น ๆ คล้ายกับดาวน์ซินโดรมในมนุ ษย์ จึงกล่าวได้วา่ ลิงมี
อาการคล้ายกับดาวน์ซินโดรมได้ แต่ก็ยงั ไม่ใช่ดาวน์ซินโดรม เนื่ องจากเป็ นความผิดปกติของโครโมโซมที่ต่างจากใน
มนุ ษย์อยูด่ ี
นอกจากนี้ ยังพบอีกว่า หนู ในห้องทดลองที่มีโครโมโซมคู่ที่ 16 เกินมา 1 แท่ง เรียกว่า “trisomy 16” มีอาการคล้าย
กับดาวน์ซินโดรม แต่ก็ยงั ไม่ใช่ดาวน์ซินโดรม หนู เหล่านี้ จะไม่พบในธรรมชาติ เนื่ องจากเสียชีวติ ก่อนคลอดออกมา
สรุปคําตอบที่ชดั เจนก็คือ “สัตว์เป็ นดาวน์ซินโดรมไม่ได้ แต่มีความผิดปกติคล้ายดาวน์ซินโดรมได้” ความผิดปกติทาง
พันธุกรรมแต่ละชนิ ด ก็มีลกั ษณะเฉพาะแตกต่างกัน จึงมีชื่อเรียกแตกต่างกันด้วย ในสัตว์ก็แตกต่างจากในมนุ ษย์ ดาวน์
ซินโดรมยังเป็ นชื่อที่ใช้เฉพาะในมนุ ษย์เท่านั้น
แม้แต่ดาวน์ซินโดรมในมนุ ษย์เองก็ยงั เป็ นที่เข้าใจผิดกันอยู่ พบว่ามีโรคทางพันธุกรรมหรือซินโดรมอยูเ่ ป็ นร้อยชนิ ดที่มี
สาเหตุแตกต่างกัน แต่ละซินโดรมก็จะมีรปู ร่างหน้าตาและความผิดปกติที่เป็ นลักษณะเฉพาะ เมือ่ เห็นมีลกั ษณะรูปร่าง
หน้าตาผิดรูปไปจากปกติ ก็อาจถูกเหมารวมว่าเป็ นดาวน์ซินโดรมได้เช่นกัน
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