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CONTRIBUTION TO BIOELETRICAL PROPERTIES RESEARCH OF AREAS WITH
ACUPUNCTURE (Abstract): The research has as a goal the investigation of the bioelectrical
behaviour of the acupunctural areas in order to obtain a scientific substantiation of the correspondence between the extreme  eastern medical tradition and the academical medicine. It is
obvious that the Chinese traditional medicine knows a certain mechanism of ensurance of
homeostasis of the organisms, a mechanism represented, according to the Chinese medical
tradition, by the net of acupuncture points and meridians. The experimental data presented in
this paper lead to the discovery of the fact that this net works as the fourth system of
integration, the electrical  regulator one. The maintenance of the internal homeostasis of the
superior organisms and their adaptation to the environment is ensured by the neuro  endocrine
and circulatory systems through a mechanism described by Selye under the name of the
Uncertain General Syndrome of Adaptation represented by the hypothalamo  hypophyso 
corticoadrenal axis. The evolution of these systems and of their mechanisms can be supervised
on the basis of the cortisole concentration. The research emphasized the direct proportionality
between the cortisone levels and the variation of the electrical values of the acupuncture points,
a fact that demonstrates the involvement of the net of acupuncture points and meridians in the
maintenance processes of the homeostasis, control, adjustment and adaptation of the living
organisms. Additionally, the analysis of the bioelectrical behavior of the acupuncture areas led
to the conclusion that the morpho  functional substrate of this net is the conjunctive tissue.
The physical  chemical properties of the interstitial connective tissue assures its working as an
electro  regulator system on one side and as a harmonization agent of the neuro  endocrine
and circulatory systems on the other side, this aspect being to be developed in a future paper.
Key words: POINTS AND MERIDIANS OF ACUPUNCTURE, ELECTRICAL CONDUCTIBILITY, QI ENERGY, ENERGY EXCESS OR DEFICIT, ELECTRICAL  REGULATOR SYSTEM

Identificarea unei structuri anatomice a
punctelor ºi meridianelor de acupuncturã a
eºuat în timp, câºtigând în schimb tot mai
mult teren teoria substratului bioelectric,
teorie care are la bazã ideea unei rezistenþe
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bioelectrice mai micã în punctele de acupuncturã decât în zonele tegumentare înconjurãtoare (1). Experimentele ulterioare au
confirmat existenþa acestor gradiente de rezistenþã electricã ºi pentru meridiane (2,3).
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Astfel, s-au descoperit modificãri ale configuraþiei bioelectrice a punctului, precum ºi
variaþii ale rezistenþei sale în caz de boalã,
s-a putut urmãri o evoluþie ritmicã a comportamentului conductibilitãþii electrice cutanate ºi dependenþa sa de factori ciclici exteriori (4,5). Mulþi cercetãtori au vãzut în
aceste manifestãri electrice soluþia problemei determinãrii suportului ºtiinþific al acupuncturii ºi s-au imaginat corespondenþe
între teoria tradiþionalã ºi medicina modernã, fãcându-se echivalenþa între energia Qi ºi sarcina electricã, iar deficitul
sau excesul energetic este interpretat ca
rezistenþã electricã mai mare sau mai micã
(6). Cercetarea noastrã îºi propune ca scop
investigarea experimentalã a comportamentului bioelectric al zonelor acupunctice, recoltând o cantitate semnificativã de date necesare formulãrii unor concluzii statistice,
necesare unei fundamentãri ºtiinþifice a corespondenþei dintre tradiþia medicalã extrem-orientalã ºi medicina academicã.
Urmare a prelucrãrii datelor bioelectrice
recoltate s-a putut constata ºi faptul cã modelul de biosistem al MTC este unul realist,
verificabil ºi obiectivabil cu ajutorul metodelor moderne.
Este evident cã medicina tradiþionalã
chinezã se bazeazã pe stãpânirea unui mecanism de reglare ce pare încã necunoscut
medicinii moderne. ªcoala româneascã de
acupuncturã are meritul de a se situa printre
pionierii acestei direcþii de cercetare ºi astfel, Constantin D. (1977) explicã efectele
acupuncturii ca pe o acþiune de electro-reglare, de restabilire a echilibrului fiziologic ºi refacere a homeostaziei electrice ºi
biochimice a organismului (7,8).
Urmând ideea prof. D. Constantin privitoare la acþiunea de electro-reglare a acupuncturii colectivul nostru ºi-a propus sã
dezvolte cercetãrile în douã direcþii principale:
 studiul teoretic ºi experimental asupra
mecanismului de electro-reglare a orga-

nismului uman;
 evidenþierea parametrilor mãsurabili cu
valenþe diagnostice ºi terapeutice specifici modelului fizic propus.
Prigogine (9. aratã cã pentru orice sistem termodinamic deschis (aºa cum este ºi
organismul viu) starea momentanã de echilibru se caracterizeazã printr-un set de mãrimi
fizice mãsurabile numit parametri de stare.
Starea momentanã de sãnãtate sau boalã
poate fi exprimatã printr-o submulþime a
mulþimii parametrilor de stare. Parametrii
de stare ai acestei submulþimi se împart în
mai multe categorii:
a. parametrii standardizaþi, recunoscuþi oficial, care dau informaþii asupra stãrii de
sãnãtate ºi sunt utilizaþi în practica curentã
medicalã pentru stabilirea diagnosticului;
b. parametrii nestandardizaþi a cãror valoare
diagnosticã nu este utilizatã sau cunoscutã;
c. parametri necunoscuþi încã.
Existã o teoremã în termodinamicã care
spune cã alegerea sistemului complet de
parametri de stare (un numãr de parametri
care caracterizeazã fãrã echivoc starea momentanã a sistemului termodinamic) nu este
unicã. Cu alte cuvinte se poate gãsi oricând
un alt sistem de parametri de stare, format
din alþi parametri ºi care sã caracterizeze»
la fel de bine» starea momentanã a sistemului termodinamic ca ºi sistemul anterior
de parametri.
Aceste consideraþii fizice ne permit sã
afirmãm cã în cazul organismelor vii se
poate gãsi o altã serie de investigaþii paraclinice, care sã ofere rezultate echivalente
seriei oficiale de determinãri.
Pentru a putea alege ºi mãsura parametrii semnificativi nestandardizaþi sau necunoscuþi este necesarã alcãtuirea unui mecanism de reglare specific acþiunii acupuncturii,
respectiv a mãsurãrii valorilor de conductibilitate electricã.
Existenþa acestui sistem reglator cu acþiune
interferatã cu cea a sistemelor nervos, endocrin ºi circulator prin intermediul reþelei
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de zone acupunctice este postulatã de ºcoala
româneascã de acupuncturã astfel: «având
o rezistenþã electricã micã ºi deci o conductibilitate electricã mare, aceste puncte pot
fi considerate ca zone de conducþie care
asigurã stabilitatea structurii electrice a organismului. Sub raport electric, boala înseamnã
o scãdere a rezistenþei electrice ºi o creºtere
a potenþialului electric în punctele cutanate
corespunzãtoare organului aflat în suferinþã.
Acþiunea asupra lor are ca rezultat refacerea
acestor parametri la valorile corespunzãtoare stãrii de sãnãtate.» (10).
Aceste consideraþii fizice ne permit sã
afirmãm cã în cazul organismelor vii se
poate gãsi o altã serie de investigaþii paraclinice, care sã ofere rezultate echivalente
seriei actuale de determinãri.
Pornind de la acest adevãr am investigat
experimental parametri electrici care pot fi
puºi în directã legãturã cu diagnosticul energetic din cadrul MTC. Am optat pentru
mãsurarea conductibilitãþii meridianelor de
acupuncturã utilizând o tehnicã derivatã din
tehnica de mãsurare Ryodoraku.
Pornind de la testarea electropermeabilitãþii pielii la un pacient cu edeme puternice datorate nefrozei cronice, Nakatani
(11) descoperã pe toracele acestuia puncte
cu o permeabilitate electricã mai mare (Ryodoten) decât cea medie, punctele fiind dispuse dupã meridianul rinichiului. Prin unirea
acestor puncte cu o mai bunã electropermeabilitate s-a obþinut o serie de curbe, numite
Ryodoraku, identice cu tradiþionalele meridiane de acupuncturã. Prin mãsurarea electropermeabilitãþii anumitor puncte de la încheietura mâinilor ºi picioarelor pacientului,
cercetãtorul a constatat cã se pot determina
stãrile de excitaþie sau inhibiþie energeticã
a tuturor celor 12 meridiane.
Aceste puncte reactive electropermeabile se suprapun cu o bunã aproximaþie
punctelor P9, VS 7, C7, IS5, TF 4, IG 5, SP
3, F 4, R 4, VU 65, VB 40, ºi S 42 bilateral.
Testarea se face cu o sursã de curent
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continuu de 12V ºi 200 mA. Interpretarea
datelor de mãsurã se face potrivit metodei
Ryodoraku (12) prin dispunerea valorilor
obþinute pe o diagramã numitã neurogramã.
În urma medierii valorilor se obþin trei regiuni: regiunea normalã, regiunea meridianelor aflate în exces energetic ºi regiunea
meridianelor aflate în deficit energetic.
MATERIAL ªI METODÃ
În cazul cercetãrii de faþã s-a preferat
determinarea rezistenþei electrice ºi nu a
diferenþelor de potenþial datoritã faptului
cã þesuturile prezintã calitatea de volum-conductor (mediu bun conducãtor de electricitate). În consecinþã, activitatea unui organ
intern, cum ar fi inima, creierul etc., are
efectul unui dipol generat într-un þesut situat
în profunzimea organismului ºi care influenþeazã întreg mediul bun conducãtor dimprejur, având rãsunet pânã la piele (13).
Pentru realizarea mãsurãtorilor bioelectrice, respectiv a rezistenþei electrice cutanate atât în punctele de acupuncturã cât ºi
la nivelul non-punctelor, s-a folosit un aparat de mãsurã a rezistenþei opusã de piele la
trecerea unui curent electric test, de concepþie proprie, alcãtuit dupã standardele
tehnice specifice acestei destinaþii ºi conform normelor de protecþie a subiectului
investigat (fig. 1).
Toate tipurile de dispozitive pentru determinarea rezistenþei cutanate se bazeazã pe
acelaºi mod de funcþionare, piesa principalã
fiind constituitã dintr-un ohmmetru care
produce un curent de 200 mA curent continuu, la 12 volþi.
P1  potenþiometru carbon, se etaloneazã
instrumentul de mãsurã prin scurtcircuitarea S1 cu S2. (se obþine indicaþia maximã
pe scalã  are acces permanent la panou).
P2  potenþiometru semireglabil pentru
reglarea sensibilitaþii microampermetrului.
(se regleazã de cãtre constructor).
Ic1  circuit integrat stabilizator de tensiune ce asigurã o tensiune stabilizatã de
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Fig. 1. Schema aparatului de mãsurã a rezistenþei electrice pe punctele de acupuncturã

12 V, LM 712.
În cursul procesului de mãsurare a rezistenþei punctelor de acupuncturã se respectã legea lui Ohm:
I = U/R, în care R = Rp1 + RA
De unde:
I = U/RP1 + RA
Rezultã cã:
RA = R m A . RP2/PmA+RP2
Calculul rezistenþei mãsurate la electrozii aparatului de mãsurã (fig. 2).
R p  rezistenþa electricã a pielii,
Rint  rezistenþa electricã a circuitului
în interiorul organismului explorat,
RX  rezistenþa electricã mãsuratã,
S1, S2  electrozii de mãsurã,
Aparatul de mãsurã determinã valoarea
Rx, care, la rândul ei este formatã din rezistenþa electricã a pielii (Rp) împreunã cu
rezistenþa þesuturilor din interiorul organismului (R int).
Curentul explorator care pãtrunde în
þesuturile subcutanate va alege traseul cu
rezistenþa electricã cea mai micã. Acest traseu, conform cercetãrilor, este reprezentat
de þesuturile ce constituie substratul meridianului de acupuncturã.
Dacã rezistenþa electricã medie a pielii
Rp este consideratã constantã:
Rp ~ Constant,
Atunci, calculul lui RX rezultã din relaþiile:

1/RX = 1/Rp + 1/Rint,
de unde:
Rx = Rp . Rint/Rp + R int
Deoarece rezistenþa electricã a pielii este
consideratã constantã, rezultã cã mãrimea
varibilã este rezistenþa R int, care este datã
de circuitul din interiorul organismului.
Aceastã mãrime variazã la nivelul punctului de acupuncturã în funcþie de meridianul cãruia îi este alocat punctul. De exemplu, electrodul de referinþã este plasat în
mâna stângã, electrodul explorator mãsoarã
rezistenþa electricã la un punct de pe încheietura mâinii dreapte, caz în care circuitul electric mãsurat trece prin cele douã
membre superioare dar ºi prin interiorul
toraco-abdomenului ºi invers.
Luând Rp constantã, rezultã cã singura
rezistenþã care variazã este datã de cea a
meridianelor parcurse de curentul explorator R int.
În consecinþã, mãsurãtoarea nu determinã rezistenþa cutanatã pe punctele de acupuncturã, ci pe aceea reprezentatã de traseul
intern parcurs de curent de la un electrod
la celãlalt.
S-a verificat acest aspect ºi de cãtre noi,
constatându-se cã acest lucru este în general
corect, dar valorile astfel obþinute sunt semnificative în cazul mãsurãrii impedanþei, care
implicã ºi procesele capacitive ale þesuturilor,
ºi mai puþin semnificative în mãsurãtorile
931
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Fig. 2. Calculul rezistenþei mãsurate la electrozii
aparatului de mãsurã

de rezistenþã.
Ceea ce trebuie reþinut în acest context
al procesului de mãsurare este ºi faptul cã
indicaþia la panoul aparatului este datã în
valori de curent. În speþã, se mãsoarã valoarea de curent care reuºeºte sã treacã prin
circuitul explorat. În acest sens, þesutul
parcurs opune o anumitã rezistenþã la trecerea curentului electric test, acest curent
ce trece de opoziþia reprezentatã de rezistenþã este mãsurat în realitate, rezistenþa
þesutului fiind dedusã din relaþia care descrie legea lui Ohm: R = U/I.
Un alt aspect care rezultã din procesul
de mãsurare este legat tocmai de faptul cã
mãsurãtoarea nu se reduce la determinarea
unei mãrimi într-un punct, ci de-a lungul
unui conductor. Acest tip de conductor nu
este unul omogen, ci unul de tip anizotrop,
format dintr-un hidroelectrolit specific þesuturilor conjunctive ale organismelor vii.
Mãsurãtorile realizate pe conductori electrici clasici, metalici, oferã valori ale cãror
variaþii sunt liniare.
În cazul mãsurãtorilor pe structuri de
tip hidroelectrolitic, aceste valori nu manifestã un comportament liniar.
În aceste cazuri se mãsoarã o rezistenþã
compusã din mai multe variabile: lungimea
traseului (l), secþiunea acestuia (s) ºi rezistivitatea (r) acestuia.
R = r ´ l/s
Deoarece secþiunea s este reprezentatã
de masa þesutului cu cea mai micã rezistenþã, iar lungimea este constantã, rezultã
cã singura variabilã, cu cea mai reprezen932

tativã semnificaþie, este datã de valoarea r a
rezistivitãþii electrice a þesuturilor.
Alegerea tensiunii de 12 V ºi a intensitãþii de 200 mA decurge din faptul cã aceste
valori nu antreneazã manifestãri supãrãtoare
(senzaþie de electrocutare, contracþii musculare), sau dãunãtoare (arsuri, ca urmare a
încãlzirii locale a þesuturilor, aºa numitele
puncte fierbinþi).
Punctele de acupuncturã prezintã caracteristici electrice particulare, care au fost
studiate amãnunþit în ultimii 50 de ani. Opinia generalã, bazatã pe rezultate experimentale, relevã cã la nivelul acupunctelor
se constatã o scãdere foarte importantã a
rezistenþei sau a impedanþei electrice cutanate, pânã la 10:1, aceastã caracteristicã a
permis construirea a numeroase detectoare
de puncte, al cãror principiu de bazã rãmâne
mãsurarea unei diferenþe de rezistenþã electricã faþã de rezistenþa medie a tegumentului
(14,15,16,17). Întrucât mãsurarea se face în
curent continuu, noþiunea de impedanþã
electricã se reduce la cea de rezistenþã, dispãrând factorii dinamici de reactanþã (componenta capacitivã), deoarece curentul continuu
este invariabil ca mãrime ºi sens (este staþionar) (18).
Cercetarea s-a efectuat pe trei loturi de
subiecþi.
Primul lot, format din 486 persoane, 412
bãrbaþi ºi 74 femei, cu vârstele cuprinse
între 18 ºi 55 ani, a fost constituit din
angajaþii de la CFS Sãvineºti, Secþia Lactama 3, în cadrul controlului medical periodic preventiv, la care s-au prelevat în
paralel parametrii bioelectrici ºi analizele
standard de laborator pentru noxele specifice locului lor de muncã conform normelor
în vigoare. Cercetarea s-a derulat între iunie
1987- decembrie 1989.
Al doilea lot a fost constituit din 520 de
voluntari, în cadrul Staþiunii Bãlþãteºti, 210
bãrbaþi ºi 310 femei, cu vârstele între 16 ºi
82 ani, în perioada 1986-1992, persoane
neexpuse noxelor industriale, lot cu ajuto-
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Fig. 3. Variaþia conductibilitãþii cu vârsta ºi sexul

rul cãruia s-au verificat prin comparaþie
variaþiile specifice unei activitãþi desfãºurate în condiþii de viaþã modernã.
Al treilea lot a fost alcãtuit din 106
angajaþi ai firmei Kober, Piatra Neamþ, dintre care 83 bãrbaþi ºi 23 femei, cu vârstele
între 18 ºi 55 ani, determinãrile fiind efectuate de-a lungul anului 1995, lunile ianuarie, martie, aprilie, iulie ºi august.
REZULTATE
Evaluãrile datelor de conductibilitate electricã de la nivelul acupunctelor investigate
conform metodei pe lotul de control format
din muncitori agricoli neexpuºi noxelor industriale (lotul Bãlþãteºti) au permis formularea urmãtoarelor observaþii:
1. conductibilitatea electricã în acupuncte
scade o datã cu creºterea vârstei subiecþilor
(fig. 3).
2. la bãrbaþi se constatã o mai bunã conductibilitate electricã decât la femei (fig. 3).
3. valorile culese în cursul primei pãrþi
a zilei aratã o conductibilitate electricã mai
ridicatã decât cele prelevate dupã amiaza
(fig. 4).
Rezultate similare au fost obþinute ºi de
Dumitrescu (7) care a constat de asemenea

cã o creºtere progresivã a potenþialelor electrice în punctele electrodermice situate pe
craniu în primele ore ale dimineþii (8-11) ºi
o diminuare sau o reducere a lor spre orele
de seara (19-22).
4. valorile electrice provenite de la determinãrile conform sezoanelor, se dispun de-a
lungul unei curbe sinusoidale care indicã
creºterea conductibilitãþii electrice începând
cu luna februarie cu un maximum în luna
mai, dupã care începe sã scadã pânã ajunge
la un minimum în luna decembrie (fig. 5).
5. comparând lotul de control cu loturile 1 Sãvineºti ºi 3 Kober, formate din
lucrãtori în mediu cu noxe industriale chimice (benzen ºi solvenþi organici ºi lucrul
în trei schimburi) s-a constat cã aliura graficelor ce reprezintã derularea valorilor de
conductibilitate nu respectã diagramele obþinute pe lotul de control.
Aceste constatãri au atras atenþia asupra
faptului cã oscilaþia valorilor de impedanþã
electricã din punctele de acupuncturã ar
putea indica de fapt probleme de adaptare a
organismului la ritmul ºi eforturile specifice
mediului industrial.
Totodatã a fost uºor de sesizat cã existã
o relaþie directã între modul în care variazã
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comportamentul electric în acupuncte ºi curba
nictemeralã a cortizolului, hormon cu importanþã cardinalã în acþiunile de adaptare.
S-a trecut la investigarea în paralel a
valorilor cortizolului cu cea a valorilor bioelectrice constatându-se relaþia directã dintre cele douã variabile.
Întrucât metoda de mãsurare este o metodã invazivã, am constatat cã testul de
conductibilitate nu poate fi repetat cu rezultate mulþumitoare decât dupã circa 30-60
minute dupã prima testare. Aceasta dovedeºte cã organismul sesizeazã curentul de
test ca pe un factor perturbator extern ºi ca
atare, reacþioneazã prin modificarea parametrilor electrici ai însuºi sistemului de
electroreglare testat.
Condiþiile stresante duc de asemenea la
alterarea neurogramei ca urmare a aceluiaºi
mecanism de reglare. Ingerarea alcoolului,
a hranei sau a substanþelor medicamentoase
duce la modificãri notabile ale aliurii neurogramei cu alterãri majore ale preciziei
diagnosticului.
De aceea, este necesar ca prelevarea neurogramei sã se realizeze în condiþii de repaus,
pe nemâncate, în absenþa consumului de
alcool, a stresului ºi a tratamentului medicamentos.
ªi acest aspect demonstreazã cã oscilaþiile valorilor impedanþei electrice în zonele
acupunctice sunt efectul perturbãrii induse
de diferiþi agenþi stresori externi.
Important este cã mãsurãtorile se referã
la caracteristicile de profunzime ale þesuturilor dependente de starea de sãnãtate a
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organismului ºi nu la caracteristici de suprafaþã cum ar fi umiditatea tegumentului. Astfel, testând subiecþii imediat dupã baia salinã,
administratã ca tratament balnear la Bãltãþeºti
ºi repetând testul dupã circa o orã, adicã
dupã uscarea tegumentelor ºi reechilibrarea
electricã, s-a constatat o aliurã a neurogramei aproape identicã cu aceleaºi valenþe
diagnostice.
Rezultatele experimentale obþinute de
autori au permis formularea unui model
biofizic numit în literaturã sistem electro-regulator.
DISCUÞII
Mãsurãtorile electrice efectuate de autori au confirmat existenþa ºi coincidenþa
unor zone cutanate cu rezistenþã electricã
redusã cu cea a punctelor descrise de tradiþia medicalã chinezã.
Prin aceasta se demonstreazã cã proprietãþile funcþionale ale pielii se modificã
dependent de activitatea substructurilor, activitãþile lor circumscriindu-se unor zone foarte
mici ca dimensiune pe piele (1-4 mm2).
Aceastã realitate ne obligã sã apreciem
cã în timp ce potenþialul de activitate electricã este distribuit pe toatã suprafaþa corpului, punctul, activat prin variaþia impedanþei, este conectat cu însuºi organul intern.
Noi am avansat deja ipoteza cã aceastã
legãturã se realizeazã prin intermediul þesutului conjunctiv, schimbãrile fiziopatologice
producându-se prin intermediul lichidelor
extra-vasculare, care prin intermediul traveelor conjunctive din hipoderm sunt legate
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direct de conductibilitatea pielii.
Cãile prin care circulã acest tip de lichide
sunt cele formate din þesut conjunctiv lax,
teoretic fiind coincidente cu meridianele
Ryodoraku ºi, de asemenea, cu clasicele
meridiane (16,19).
Determinãrile obþinute de cercetarea de
faþã corespund într-un mod semnificativ cu
cele gãsite ºi de alte colective de cercetare.
Cercetãrile lui Târgoviºte (1972) (8) au
gãsit pentru punctul de acupuncturã valori
ale rezistenþelor de ordinul 914+/-299 W la
o profunzime a acului de 0,5 cm, iar la 2
cm: 502+/-85 W. Între punctele IG4 - IG15
a obþinut 1375 +/-525 W, iar pentru IG10 IG11: 1016+/-317 W.
Menþinerea homeostaziei interne a organismelor superioare este asiguratã de sistemele neuro-endocrin ºi circulator. Mecanismul prin intermediul cãruia acþioneazã
cele douã sisteme este descris de Selye (20)
sub numele de Sindrom genertal nespecific
de adaptare, identificat în axa hipotalamo-hipofizo-corticosuprarenalã. Mãsura activitãþii acestui ax este cel mai bine urmãritã
pe baza concentraþiei cortizolului (dozabil
ºi în sânge ºi urinã).
Dependenþa direct proporþionalã a variaþiei valorilor rezistenþei electrice cutanate din
acupuncte ºi meridiane cu variaþia concentraþiei cortizolului în stãri atât fiziologice
cât ºi de stres, ne permite sã concluzionãm
cã pe lângã cele trei sisteme de integrare
cunoscute mai existã un al patrulea, numit
sistem electro-reglator.
Modelul teoretic al sistemului electro-reglator (presupus ºi de alþi autori) este
confirmat experimental de rezultatele cercetãrii prezente.
În plus, modul în care este demonstrat ºi
înþeles comportamentul biolectric în zonele
de acupuncturã ne-a permis sã identificãm
substratul morfo-funcþional al acestor zone
ca fiind þesutul conjunctiv interstiþial, acest
aspect urmând a fi dezvoltat într-o lucrare
ulterioarã.

1.

2.

3.

4.

5.

CONCLUZII
Modelul de biosistem descris de MTC
nu contrazice cu nimic ceea ce ºtiinþa
medicalã modernã a statuat legat de comportamentul acestuia pe baza verificãrilor ºi a rezultatelor experimentale, doar
cã a folosit un limbaj specific culturii ºi
vremurilor când acest tip de medicinã a
apãrut.
Faþã de modul de gândire occidental,
cel extrem-oriental intuieºte ºi descrie
sistemele vii în dinamicã, prezentând
toate fluxurile care strãbat un organism:
fluxurile de sânge, limfã, aer ºi chiar pe
cele reprezentate de biocurenþii electrici
ºi de schimburile termice, schimburi ce
asigurã corelarea ºi adaptarea permanentã la mediul extern, constituind prin
aceasta primul model de medicinã holisticã.
Aceste constatãri au atras atenþia asupra
faptului cã oscilaþia valorilor de impedanþã electricã din punctele de acupuncturã ar putea indica, de fapt, problemele
de adaptare a organismului la ritmurile
mediului extern natural, pe de o parte,
dar ºi eforturile de adaptare la modul de
viaþã specific lumii moderne ºi mediului
industrial.
Acest lucru este dovedit de existenþa
relaþiei directe dintre comportamentul
electric în acupuncte ºi curba nictemeralã, sezonierã ºi de stres a cortizolului,
hormon a cãrui importanþã în acþiunile
de adaptare este bine cunoscutã.
Dependenþa direct proporþionalã a variaþiei valorilor rezistenþei electrice cutanate
din acupuncte ºi meridiane cu variaþia
concentraþiei cortizolului în stãri atât
fiziologice cât ºi de stres, ne permite sã
concluzionãm cã pe lângã cele trei sisteme
de integrare cunoscute, sistemul circulator ºi neuroendocrin, mai existã un al
patrulea, numit sistem electro-reglator.
Deºi teoretic acest model a fost intuit ºi
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de alþi cercetãtori, prima dovadã experimentalã în acest sens este adusã de autorii prezentului material.
6. Modul în care este explicat comportamentul bioelectric din zonele de acupunc-

turã a permis identificarea ºi justificarea
ºtiinþificã a faptului cã substratul morfo-funcþional al acestora este reprezentat
de þesutul conjunctiv interstiþial, ca spaþiul al doilea extracelular.
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