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ALUMNI

Av Hanne Aanensen

Eksisterer meridianene? Hva og hvor er de? Må man tro at de finnes for å utøve akupunktur? 
Dette var sentrale spørsmål som ble diskutert på Norges Helsehøyskole Campus Kristiania (NHCK) tidligere i år.

A
vdeling for akupunktur ved nhck hadde 
invitert førsteamanuensisene Terje Alræk og 
Stephen Birch til det sjette alumniforedraget 
innenfor akupunktur som skolen arrangerer. 
Eksisterer akupunkturmeridianer? Hvordan 
blir meridianer sett på fra verden utenfor 

akupunktursamfunnet? Kan vi lære akupunktur uten å 
inkludere meridianene? Dette var noen av spørsmålene 
de belyste, som de ønsket en åpen diskusjon rundt. Fore-
draget inkluderte også historiske aspekter om meridianer. 

Både Alræk og Birch mener at som forsker og viten-
skapsmann er det problematisk å si at meridianer eksis-
terer. Fordi det ikke er utført studier som beviser dette. I et 
forskningsmiljø vil man ikke ha troverdighet dersom man 
påstår noe som ikke kan bevises. 

 - Selv om meridianer er et gammelt og godt innar-
beidet begrep i kinesisk medisin og brukes av akupunk-
tører til å forklare sammenhenger i kroppen for helse 
og sykdom, kan vi ikke med dagens forskning vise at de 
eksisterer, sa Alræk. 

Han mener det er viktig å bygge bro mellom vestlig- 
og østlig medisin og ha hovedfokus på de tema hvor vi 
er nær hverandre. 

- I forhold til meridianer er vi altfor langt fra hver-
andre – meridianer er noe som er vanskelig å forklare 
i en vitenskapelig kontekst. En av årsakene til at det er 
slik, kan være at vi ikke har stilt de riktige spørsmålene. 
Eller brukt de riktige forskningsmetodene når vi under-
søker eksistensen av meridianer. En meridian følger ikke 
en konvensjonell anatomisk struktur og betegnelsen av 
meridianer er bare forståelig innenfor rammen av tradi-
sjonell kinesisk medisin (tkm). 

Han forklarte videre at meridianer er et «veikart» for 
oss akupunktører for å finne en måte å behandle pasien-
tene på. Men beskrivelsene om at qi sirkulerer gjennom 
kroppen i usynlige meridianer, og at kroppen er balansert 

og sunn når qi flyter fritt, er problematisk å forstå for 
verden utenfor akupunktursamfunnet. 

Alræk løftet videre frem spørsmålet om meridianer er 
anatomisk baserte? Og i så tilfelle, hvilke strukturer/vev 
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har de da? Hvor dypt ligger de? Hva gjør de? Han fortalte 
at det finnes empiriske og historiske beskivelser på at de 
finnes, men til tross for at meridianer er undersøkt gjen-
nom anatomi, elektrofysiologi, biofysikk, og biokjemi, 
er det fortsatt ikke funnet vitenskapelige bevis på at de 
eksisterer som separate enheter, men likevel at de eksisterer 
som fenomen. Dette fremkommer bl.a i Wang GJ et al.: 
Meridian studies in China: a systematic review (2010), 
en av studiene som Alræk trakk fram. Her forklarer for-
skerne at interessen for meridianteori ligger i å bestemme 
den strukturelle karakteren til meridianer. Selv om den 
fysiske strukturen ikke er funnet, er eksistensen av meri-
dianer som fenomen beskrevet langt tilbake i historien 
(bl.a i tekster fra Mawangdui-utgravningene som daterer 
seg fra 168 f.Kr.). Og selv om det er en mangel på morfo-
logisk bevis for eksistensen av meridianer, mener de at det 
vil være uriktig å konkludere med at de ikke eksisterer. 
Siden morfologiteknikker utvikler seg, og strukturer som 
tidligere ikke er fastsatt blir funnet med nye teknikker. 
De konkluderer også med at siden fenomenet meridianer 
eksisterer, er det sannsynlig at et visst biologisk grunnlag 
bak dens forekomst kan være til stede. Dette innebærer 
at forskning på meridianer må fortsette med avanserte 
forskningsteknikker som forhåpentligvis kan avsløre det 
biologiske grunnlaget for meridianfenomenet.

Andre studier ble også nevnt. Blant dem Jiang HR et 
al.: Meridian essence: modern thought (2013) og Morry 
Silbersteins: Do acupuncture meridians exist? Correlation 
with referred itch (mitempfindung) stimulus and referral 
points (2012).

Det ble videre diskutert om det er en sammenheng mel-
lom meridianer og bindevev/fascia. Flere innspill kom fra 
salen. Og Alræk trakk frem studien H.M. Langevin, J.A. 
Yandow: Relationship of acupuncture points and meri-
dians to connective tissue planes (2002). Studien viser 
hvordan bindevevet «griper tak» i nålen, og gjør at den får 
motstand når man skal trekke den ut igjen. Dette medfører 
igjen at fibre i bindevevet strekkes, og forskerne mener det 
kan forklare en del av effekten enkelte opplever fra aku-
punktur. I tillegg mener de å avdekke at akupunkturens 
meridianer, og dermed mer enn 80% av akupunkturpunkter 
i armen, følger bindevevsstrukturer. Dette mener de også 
virker fornuftig, siden løst bindevev huser blodårer og ner-
ver, noe som tyder på at mekanisk stimulering av bindevev 
generert av nålmanipulasjon kan overføre et mekanisk 
signal til sensoriske nerver, så vel som iboende sensoriske 
afferenter direkte innerverer bindevev.

Før Alræk avsluttet sitt innlegg, fortalte han at vi står 
overfor flere utfordringer i dagens samfunn når det gjelder 
faget vårt. Tidligere var det pasienthistorier som solgte, i 
dag er det forskning folk vil ha. Han mener at vi trenger 
ulike folk til å gi solide, gyldige og pålitelige svar på de 
riktige spørsmålene. Han mener at vi også må bli mer 
synlige i media når det gjelder alle saker som omfatter 
akupunktur. 

Historisk tilbakeblikk
Alræk ga så ordet til Birch, og introduserte ham som et 
levende leksikon når det gjelder kinesisk medisin. Birch 
belyste noen av de samme spørsmålene som Alræk løftet 
fram, og ga et historisk tilbakeblikk på teorien om meridianer. 
I tillegg til hvilke utfordringer vi møter ved å undersøke 

dem vitenskapelig. Det var mye å henge med på under 
den korte timen han hadde til rådighet – det var et tykt 
leksikon som «åpnet seg». 

Han fortalte at arkeologiske funn fra de senere tiårene 
utdyper den eksisterende kunnskapen vi i dag har om 
meridianer. Dette er hovedsakelig tekster fra Mawang-
dui-utgravningene som daterer seg fra 168 f.Kr., og fra 
Zhangjiashan ca samtidig. I tekstene er det antatt å være 
de første beskrivelsene av «mai» i relasjon til fysiologien. 

Begrepet «mai» er oversatt som kar, meridian/kanal 
eller puls, avhengig av kontekst og oversetteren. Utvik-
lingen av «mai» som et fysiologisk system og senere 
utviklingen av konseptet «jingmai» (meridianer), som et 
mer utdypet fysiologisk system, dateres fra sen Warring 
State periode og inn i den første delen av Han dynastiet 
(250-150 f.Kr.). Jingmai er dypt forankret i teorien om en 
systematisk korrespondanse i kroppen. Det representerer 
et sirkulasjonssystem som ikke bare regulerer og opprett-
holder en sunn indre tilstand eller funksjon, men som også 
beskytter mot ytre påvirkninger. 

Birch forklarte at ulike strategier er blitt brukt for å 
undersøke jingmai (og qi) vitenskapelig. Flere modeller 
har vært foreslått med mål om å føre disse begrepene inn 
i et vitenskapelig rammeverk, og ulike tiltak er gjort for å 
observere og «måle» dem. Men slike forsøk møter en rekke 
komplekse problemer, ifølge Birch. Hvordan begrepet jing-
mai er oppstått og deretter oversatt påvirker i stor grad hva 
slags type tilnærming forskerne har brukt for å undersøke 
dem. Hver og en kommer med historiske variasjoner. Og 
man har fortsatt ikke funnet en vestlige ekvivalent det er en 
felles enighet om. Dette skyldes i stor grad det at begrepet 
jingmai ble skapt og brukt innenfor helt ulike filosofiske 
sammenhenger enn rammen for moderne vitenskapelig 
tenkning. Derfor må disse forskjellene ses på og vurderes 
igjen, dersom det skal utføres vitenskapelige studier av 
jingmai, mener Birch.

Videre forklarte han at jingmai generelt blir sett på (i 
forskningsmiljø) som å være veier/kanaler for flyten av 
qi. Konsekvensen av dette er at mange av tilnærmingene 
for å undersøke jingmai ser ut til å ha vært basert på en 
forståelse av konseptet qi. Han fortalte at fokuset til de 
fleste vitenskapelige undersøkelser har vært å behandle 
qi som en form for «energi» og jingmai som et «energi-
ledende» system. Og spørsmålet forskerne stiller seg er: 
Er qi reell? Kan det måles? Og kan det objektivt påvises i 
henhold til vitenskapelige standarder? Dersom man ikke 
kan det, vil forskerne sannsynligvis føle seg berettiget til 
å avvise qi-baserte forklaringsmodeller for akupunktur 
og tradisjonell østasiatisk medisin (team). Det finnes flere 
sider ved dette problemet, ifølge Birch, siden det å gi en 
presis generalisert definisjon av qi ikke nødvendigvis fører 
til det vitenskapen mener er testbare hypoteser. 

Filosofiske utfordringer
Akupunktur er basert på oldtidens ideér og perspekti-
ver. Det eksisterer derfor noen grunnleggende filosofiske 
problemer som presenterer konseptuelle og metodiske 
utfordringer for den biologiske og medisinske vitenska-
pen, når de skal forstå og undersøke qi og jingmai. Og 
det er i hovedsak fire filosofiske problemer, i følge Birch. 
Mangel på «objektivitet» i team-tenkning. Mangel på en 
«enten-eller» logisk tilnærming, som er kjennetegnet på 



6        deQI nr 3 2014

den vitenskapelige tilnærmingen for å etablere «sannhet». 
Vestens reduksjonistiske syn, og mind-body dualisme – den 
motsatte tendensen har dominert i østasiatisk tenkning på 
grunn av tendensen til å tenke mer «holistisk». 

Videre problemer oppstår også ut fra de to filosofiske 
utfordringene nevnt ovenfor – mangelen på «objektivitet» 
og mangelen på «enten-eller» antakelsene i team-tenk-
ning. Hvilken rolle spiller teori i et slikt verdensbilde? 
spør Birch. Han forklarer at historiske bevis innenfor det 
østasiatisk medisinske felt viser et enormt mangfold av 
ideer, modeller og metoder. Svært ofte har konkurrerende 
ideer eksistert side om side uten problem. Dette er videre 
bevis på at «enten-eller» tenkningen og forsøk på å for-
mulere «objektive» beskrivelser av verden ikke eksisterte 
i oldtidens Kina, og hadde ikke innflytelse på hvordan 
team utviklet seg i Asia frem til moderne tid. Tradisjonelle 
teorier og modeller av verden, inkludert de medisinske 
teoriene av team som qi og jingmai, spiller en helt annen 
rolle enn de moderne vitenskapelige teoriene.

Andre viktige utfordringer som eksisterer ifølge Birch, 
er hvordan de vitenskapelige metodene tester hypoteser 
- in all hypthesis testing experiments, one never proves 
anything, one can only ever disprove competing, alter-
nate or opposite hypotheses. Om forskeren ikke kjenner 
til teoriene om qi og jingmai, og velger å tro bare på 
begrensede modeller av dem, eller velger å ikke tro eller 
bruke team-forklaringer på hvordan noe skjer. Da vil de 
heller ikke kontrollere for disse tingene, og eliminere dem 
som konkurrerende hypoteser. De vil da heller ikke ha 
testet hypotesen. Risikoen er at slike studier faktisk aldri 
tester konseptet eller fenomenet som de undersøker, bare 
en modell som er «akseptabel» for dem, forklarte han.

I dag finnes det en mengde ulike metoder og måle-
teknologi innenfor fysikk, kjemi, biologi, biofysikk osv. 
Birch spør igjen: - Når man undersøker qi og jingmai, 
hva er det da som er ment å måles? Dersom vi antar at 
qi er relatert til en eller annen form for «energi» – hva 
er det da vi skal måle? Hudens elektriske motstand, det 
elektriske potensialet i huden, bio-foton emisjon, bio-
magnetiske felt, osv.? For å kunne gjøre hensiktsmessige 
målinger av noe slikt som qi og jingamai, må vi først ha 
egne hypoteser i forhold til hva slags fysiske forandringer 

eller hendelser vi kanskje forventer skal forekomme, for-
klarte Birch. Slik at vi kan forsøke å matche disse med en 
hensiktsmessig måleteknologi. Dersom det skal bli frem-
gang i den vitenskapelige undersøkelsen av meridianer 
må det etableres modeller som også er i stand til å løse de 
ulike utfordringene som er nevnt ovenfor. Og at dette gir 
et rammeverk for å etablere gyldig vitenskapelig under-
søkelser av meridianer.

Birch avsluttet innlegget sitt med å si at dersom han 
blir spurt om meridianer eksisterer ville han ha svart at det 
fortsatt ikke finnes bevis på at de eksisterer, men samtidig 
ingen bevis for at de ikke eksisterer. Enn så lenge kan vi 
derfor ikke svare ja eller nei på det spørsmålet! Med det 
avrundet han et svært interessant alumniforedrag, som 
ikke nødvendigvis ga oss et klart svar på om meridianer 
eksisterer, hva de er og hva de gjør – men godt på vei et 
klarere bilde på hvor utfordringene ligger når det gjelder 
å undersøke om de eksisterer. 

Det var mange interessante problemstillinger som ble 
trukket frem under foredraget, som vi bør gå i dybden 
på ved en senere anledning. Dette korte referatet gir kun 
en liten smakebit på hvilke utfordringer vi har i forhold 
til å undersøke og bevise eksistensen til akupunktur- 
meridianer. Både Alræk og Birch løftet fram flere spørsmål 
vi må søke å finne svar på i akupunkturmiljøet. Vi håper at 
nhck inviterer til flere slike interessante og nyttige foredrag 
fremover. 5
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Terje Alræk

Terje Alræk ble uteksaminert 
som akupunktør (BAc) i 1982 
ved The International College 
of Oriental Medicine, Storbri-
tannia. Etter lang praksis som 
akupunktør og stipendiat ved 
institutt for Samfunnsme-
disinske fag, Universitetet i 

Bergen (UiB), tok han doktorgrad i akupunktur i 2004, 
som den første i Norge. I tillegg til klinisk praksis 
en dag pr. uke i Bergen er han førsteamanuensis 
ved NHCK, og seniorforsker ved NAFKAM (UiT).

Stephen Birch

Stephen Birch bor og praktiserer 
i Nederland. Han har praktisert 
og forsket på akupunktur siden 
80-tallet og avsluttet sin PhD 
innenfor akupunkturforskning i 
1998. Han underviser ved work-
shops og studieprogrammer om 
japanske akupunkturmetoder på 

ulike steder i Europa, og er i tillegg førsteamanuensis 
ved NHCK, hvor han foreleser i forskningsmetoder.
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