
Naturlig 'engineering' og digitale algoritmer1 

James Shapiro, genetiker ved University of Chicago, har formulert et annet post-darwinistisk 

perspektiv på hvordan evolusjon virker, som han har kalt naturlig 'engineering'. Han har utviklet en 

forståelse av evolusjon som tar høyde for den integrerte kompleksiteten til organismer, så vel som 

viktigheten av ikke-tilfeldige mutasjoner og variasjoner i den evolusjonære prosessen.  

Han har observert at organismer i en populasjon ofte endrer seg selv som svar på ulike utfordringer 

fra omgivelsene. Han refererer til evidens som viser at når populasjoner er truet av stress fra 

omgivelsene, så 'trigger/signaliserer' det organismer til styring eller regulering av mutasjoner. 

"Den vedvarende insistering på den tilfeldige naturen til epigenetiske endringer, skulle overraske 

fordi empiriske studier av mutasjonsprosessen uungåelig har oppdaget mønstre og spesifikke 

biologiske aktiviteter ved roten av opprinnelige genetiske strukturer og endrede DNA-sekvenser. 

Shaphiros syn har grunnleggende implikasjoner 

i flere retninger: Han vektlegger et syn på den 

evolusjonære prosessen som vektlegger 

‘preprogrammert tilpasningkapasitet’ eller 

'ingeniør-endring'.  I disse endringene svarer 

organismene på en kognitiv måte på virkningen 

fra omgivelsene, ved å rearrangere eller 

muteres in genetiske informasjon på regulert 

vis for å beholde evne til å overleve.  

Shaphiro hevder at alle organismer innehar 

sofistikerte cellulære systemer for å verifisere og 

reparere sitt DNA i løpet av replikeringen av det. Han 

sammenligner disse systemene med et kvalitets-

kontroll system med 'overvåkning og korrigerings-funksjoner'. Som respons på f.eks. UV-skade fra 

sollys eller antibiotika, så aktiverer bakterier (det som mest er forsket på) det som kalles SOS-

respons systemet. Dette systemet gjør bruk av ellers ubrukte DNA-polymer, som syntetiseres og 

tas i bruk. Dette tillater populasjonen å generere et mye videre DNA-variasjonsområde (range). 

Bakterie-celler regulerer denne prosessen ved en DNA-bindende protein (LexA). Normalt 

undertrykker dette de feilbefengte polymene. Men så snart DNA reparasjon er inntruffet, ..så vil 

LexA reakkumuleres og undertrykke SOS-genene2. Dette systemet med SOS-gener, tillater celler å 

replikere DNA som er skadet3. Dette holder deres viktige replikasjonsmaskineri gående, ellers ville 

bakterien dø.  

SOS-systemet i cellene utgjør en essensiell 'hardware' i cellens defensive rustning4.  Dette er ikke 

noe eksempel på darwinistisk vilkårlighet, fra Shapiros synsvinkel. Han ser det heller som 

sofistikert pre-programmering, et 'apparat som selv de minste cellene innehar'. Det nøyaktig 

regulerte tilsvaret innebærer også at cellene benytter systemet  bare når det behøves. I tillegg til å 
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øke mutasjonsraten i spesifikke deler av genomet, så kan celler også endre uttrykksmåte på 

genetisk informasjon de allerede innehar. Det gjør de ved å uttrykke noen gener som tidligere ikke 

var uttrykt og undertrykke andre som var virksomme. Organismer som er under stress, kan 

gjenfinne og aksessere modulære elementer av genetisk informasjon som er lagret ulike steder på 

genomet, eller endog på ulike kromosomer. 

Celler kan så samle og lenke sammen eller disse DNA-modulene for å formulere et nytt gen eller 

RNA-uttrykk, i stand til å styre produksjonen av et nytt protein som kan hjelpe organismen å 

overleve. Shapiro argumenterer for at disse og andre slags styrte genetiske tilsvar på stimulig 

inntreffer under 'algoritmisk kontroll'. Han beskriver cellen som et 'kraftig sanntids computer 

system'5, som iverksetter diverse 'hvis-så' subrutiner. Dette utfordrer helt klart et av de tre hoved-

elementene i standard ET: påstanden om at mutasjoner og variasjon inntreffer på fullstendig 

vilkårlig måte. 

Shapiro har dokumentert dette arbeidet gjennom en rekke artikler (se 1-3), hvordan de nylig 

oppdagede evnene til cellen om å dirigere eller styre (engineer) de genetiske endringene de 

trenger for å overleve i et vidt område av omgivelses faktorer.  Det bringer innsikt i hvordan cellens 

informasjons-prosesserende system endrer og styrer uttrykket av genetisk informasjon i sanntid, 

som svar på ulike signaler (sml. kontrollsystemer). Shapiros arbeid gir også ny innsikt i hvordan 

observerbare evolusjonære endringer inntreffer i levende populasjoner. Dette bærer i seg store 

implikasjoner, ikke minst trigger det spørsmålet om hvor denne 'preprogrammerte tilpansings-

kapasiteten' kommer fra. Shapiro hevder at ET insisterer på fullstendig vilkårlighet i mutasjoner av 

filosofiske, ikke av empiriske, grunner. Det mener han skyldes at de ekskluderer utenom-naturlige 

intervensjon i opphavet til organismer. Om det er slik Shapiro hevder, at ikke større endringer 

dannes av vilkårlige mutasjoner, hva er det så som ligger i bunnen her? 

Om noe skjer som ikke lar seg forklare via vanlige kanaler, bør en for fullstendighetens skyld søke 

etter andre løsninger. Selv om mange biologer nå erkjenner seriøse svakheter i strengt 

materialistisk teorier om evolusjon, motstår de engang å betrakte alternativer for intelligent 

styring, retningskontroll eller design. Mange misforstår også ID som en form for bibelsk 

kreasjonisme. Men i strid med mange media-reportasjer er ID  en evidensbasert teori om livets 

opprinnelse. En teori som utfordrer noen, men ikke alle 

betydninger av termen ‘evolusjon’.  

Kanskje den beste måten å klargjøre teorien på er å konfrontere 

den med den delen av ET som den direkte utfordrer: Det at naturlig 

seleksjon som virker på vilkårlige mutasjoner ikke bare kan danne 

nye biologiske former og strukturer, men også gi et tilsynelatende 

inntrykk av design i levende organismer. «Forklaringen for 

eksistensen av alt liv, har ikke noen hensikt i sinne. Den har intet 

sinn og ikke noe sinnets øye.»6 Darwin mente å kunne erstatte design-hypotesen med en 

materialistisk forklaring på tilsynelatende design i levende organismer. Moderne neo-darwinister 

opprettholder dette synet at ‘design bare er tilsynelatende’ 

og en ikke-intelligent naturlig mekanisme som en forklaring 
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på dette ‘tilsynelatende designet’. Så innen tradisjonell ET fungerer denne ‘seleksjons/mutasjon’ 

mekanismen som et designer substitutt.  


