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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 verwant met enig ander schepsel.[1-3] Ze zijn altijd fruitvliegjes geweest.
Onderzoekers hebben recent nieuwe minuscule fruitvlieg 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 ongewervelden) 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 structuren vormen aan het oppervlak van andere levende
dingen – van planten tot gewervelden zoals pauwen.
Een samenwerking met academische en private onderzoekers in Japan heeft recent een belangrijk gen
geïdentificeerd dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van deze nanoporiën.[4] Door gebruikmaking van een geavanceerde microscoop en DNA analysetechnieken isoleerden zij het gen en zijn uitdrukkingspatroon, 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 (olfac1
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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 evolutionaire voorlopers. Niet verwonderlijk, evolutionisten stellen dat de Osiris-genen “hoog in stand gehouden” of gelijkvormig zijn onder insecten.[5] Creationisten zijn het met elkaar eens dat gemeenschappelijke code gelijkvormige functies uitvoert in niet gerelateerde schepselen, zoals verschillende 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 gemeenschappelijk 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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