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Fruitvliegjes zijn al decennialang het onderwerp voor fundamenteel onderzoek van ongewervelden. 
Niet enkel veranderen zij niet doorheen de tijd, maar er is ook geen verslag – van fossielen of iets 
anders – van hun evolutie vanuit een ongekende arthropod1 voorouder en ze zijn duidelijk niet ver-
want met enig ander schepsel.[1-3] Ze zijn altijd fruitvliegjes geweest. 
Onderzoekers hebben recent nieuwe minuscule fruit-
vlieg design kenmerken ontdekt die wijzen op de 
Schepper. De vondst omvat inzichten in de extreem 
kleine gaatjes (nanoporiën) die gevonden worden op 
de sensilla (kleine gevoelige detectoren in ongewer-
velden) van het lichaam van de fruitvlieg.[4] Het 
insect is in staat biomolecules te detecteren – ruiken 
– in de lucht door deze nanoporiën. Een nanometer is 
één miljoenste van een millimeter. Biologen hebben 
ontdekt dat nanoporiën ook fijn uitgewerkte struc-
turen vormen aan het oppervlak van andere levende 
dingen – van planten tot gewervelden zoals pauwen. 
Een samenwerking met academische en private on-
derzoekers in Japan heeft recent een belangrijk gen 
geïdentificeerd dat verantwoordelijk is voor de ont-
wikkeling van deze nanoporiën.[4] Door gebruikma-
king van een geavanceerde microscoop en DNA ana-
lysetechnieken isoleerden zij het gen en zijn uitdruk-
kingspatroon, namelijk zijn ‘gore-tex’-systeem2. 
Dit nieuwe ‘gore-tex’ gen speelt een sleutelrol in de 
formatie van deze kleine poriën. Het zijn niet gewoon maar wat gaatjes, maar levende filters die de 
toegang van sommige moleculen toestaan die belangrijk zijn voor de capaciteit om te ruiken (olfac-
                                                             
1 Arthropoda: geleedpotigen. 
2 Zie bv. https://phys.org/news/2019-04-flies-gore-tex.html ,  
https://www.nanowerk.com/nanotechnology-news2/newsid=52638.php  

https://www.icr.org/article/11290/
https://phys.org/news/2019-04-flies-gore-tex.html
https://www.nanowerk.com/nanotechnology-news2/newsid=52638.php


2 
 

tie),  maar zij houden grotere partikels uit te lucht tegen. In feite maken de nanoporiën deel uit van 
een fijn uitgewerkt zintuiglijk systeem van signaaldetectie en -verwerking waarbij veel complexe 
eigenschappen bij betrokken zijn die enkel konden ontstaan door een Almachtige en Alwijze 
Schepper. ICR-wetenschapper, dr. Randy Guliuzza heeft deze belangrijke eigenschap van adaptieve 
engeneering gedocumenteerd en de term gegeven van Continuous Environmental Tracking or CET. 
Het gore-tex gen is een lid van Osiris – een grote familie van 24 verschillende genen die essentieel 
zijn voor de ontwikkeling in insecten. Osiris-genen verschijnen plots in insecten zonder evolutionai-
re voorlopers. Niet verwonderlijk, evolutionisten stellen dat de Osiris-genen “hoog in stand gehou-
den” of gelijkvormig zijn onder insecten.[5] Creationisten zijn het met elkaar eens dat gemeen-
schappelijke code gelijkvormige functies uitvoert in niet gerelateerde schepselen, zoals verschillen-
de soorten van insecten, maar dit betekent niet dat een fruitvlieg kan evolueren in een sprinkhaan. 
Fruitvliegen zijn altijd fruitvliegen geweest en Osiris-genen maken deel uit  van een gemeenschap-
pelijk codepakket voor insecten – een voorspelling van ontworpen en technologisch hoogstaande 
systemen. 
De insecten, als algemene groep, zijn nooit geëvolueerd, en de verschillende geschapen soorten van 
insecten, zoals fruitvliegen, evenmin. Zij werden compleet en functioneel gecreëerd, samen met hun 
unieke genetische ‘gereedschap’ en nanoporiën. 
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