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Abstract
Our current knowledge of walking experienced a long way and development. The very first records about
gaiter go back to Aristotle, but the major breakthrough succeeded in the 19th century, although only in
theoretical analysis of locomotion. The turning point of gait analysis set the automated measurements in the
20th century, followed by using computers and more and moree advanced techniques.
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A járás vizsgálata
A járás az emberi test és a szervezetre ható fizikai erők komplex kölcsönhatásából és együttműködéséből
létrejövő helyzetváltoztató mozgás, mely motoros kontrollt és koordinációt igényel (Chambers-Sutherland
2002:222). A járás megváltozása számos traumának is a velejárója, mérése terápiás konzekvenciákat hozhat
számunkra.
A járásról alkotott mai tudásunk és nézeteink hosszú úton és fejlődésen mentek keresztül. Lépésről
lépésre, ahogy járunk, úgy fejlődött az ismeretanyag és adódott hozzá mindig a korábbi eredményekhez az
új, annak függvényében, hogy a kutatót hogyan befolyásolta saját tudományos és kulturális környezete.
A járás vizsgálatával számos természettudományág területén, a művészetben, irodalomban is
találkozhatunk, széles körben olvasható, látható, s egyben vizsgálható is. A vizsgálat alapulhat akár
egyszerű megfigyelésen, mint Balzac esetében, aki a XIX. század első felében kiemelt jelentőséget
tulajdonított a járás jellemzőinek. A mozgással összefüggő, sokszor apróságnak tűnő részletek számára
fontosak voltak, hogy kellő irodalmi részletességgel tudja elemezni műveinek karaktereit és társadalmi
vonatkozásait. Rájött arra, hogy a járást sokféle tényező befolyásolja, úgymint a személyiség, a hangulat,
testsúly, magasság, társadalmi hovatartozás (Collado-Vázquez-Carrillo 2015:2).
A járásvizsgálat legmagasabb szintje a mozgásvizsgáló laborokban végzett teljesen komputerizált
háromdimenziós járáselemzés, mely az ízületi szögek mérésének háromdimenziós vizsgálatát (kinematika),
az ízületre ható erők vizsgálatát (kinetika), illetve az izomaktivitás, talpnyomás és energetika (az aktivitás
alatt felhasznált energia mérése, létrejövő mozgási energia) mérését is magába foglalja (ChambersSutherland 2002: 222).
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Ókor - a járás megfigyelése a kezdetekben
Az emberi járás vizsgálatára már az ókorban találhatunk feljegyzéseket. Nem hiába tekintjük
Arisztotelészt (ie. 384–322) a modern európai tudomány atyjának és előfutárának, hiszen az általa készített
javaslatok/gondolatok (Elméletek az emberek és az állatok mozgásáról) a legkorábbiak a járással
kapcsolatosan. „Ha egy ember a fal mellett sétálna, a fejéhez tintába mártott nádat csatolva, akkor a nád
által vezetett vonal nem egyenes, hanem cikk-cakk lenne…” (Baker 2007:331). A tudós egyes elmélete a
mai modern járásanalízis matematikai alapjait képezi.
A járás vizsgálatának újraéledése
Arisztotelész írásai után majdnem 2000 évig nem foglalkoztak a járás vizsgálatával, majd a reneszánsz
idején, az 1600-as években Giovanni Alfonso Borelli (1608-1679) kezdett újra vizsgálatokat végezni,
publikálta „Az állatok mozgásáról” című művét. Kísérletében egymáshoz viszonyítva nem meghatározott
távolságra helyezett el két pólust és úgy próbált közelíteni feléjük, hogy az egyik pólus a másik előtt
maradjon. Megállapította, hogy a messzebbi pólushoz képest a közelebbi úgy tűnt, mintha jobbra, balra
mozogna. Ebből helyesen arra következtetett, hogy járás közben a fejnek rendelkeznie kell egy
mediolateralis elmozdulással. Szintén Borelli volt az, aki az izmok és az inak biomechanikájának
tanulmányozása kapcsán rájött arra, hogy az inak és izmok ereje nagyobb, mint a külső erőké.
A nagy előrelépés - léptékről léptékre
Az 1800-as évektől kezdve Angliában és az Egyesült Államokban már a bírósági tárgyalásokon is
elfogadták a járáselemzés bizonyítékként való alkalmazását, mint az azonosítási folyamat segítésének
módszerét (Nirenberg 2020:20).
A következő nagy felfedezés és tudományos közlés (A járás anatómiája és mechanizmusa) a
felvilágosodás időszakában a Weber testvérek (Wilhelm Eduard (1804-1891), Eduard Friedrich (18061871)) nevéhez köthető. Gondolataikat francia tudósok a „Járás filozófiájában” megjelent elképzeléseire
építették, akik szerint vagy a gravitáció az oka a járásnak vagy az izomaktivitás okozza a járást, de nem
ötvözték a két feltételezést. A német Weber fivérek viszont mindkét összetevővel foglalkoztak és 1836-ban
publikálták az „Emberi járás mechanikája” című művüket. Vizsgálataikban stopperórát, mérőszalagot és
távcsövet használtak csupán, és megállapították hogyan változik a sebesség függvényében a lépés hossza és
ritmusa. Elsőként illusztrálták a járásciklusban a törzs és az alsó végtagok helyzetét, azonban mivel nem a
mérésekből próbáltak következtetéseket levonni, így megállapításaik a későbbiekben helytelennek
bizonyultak. Feltételezésük szerint a lengési fázis alsó végtagi mozgását csupán a gravitáció hozza létre
passzívan, így a térd jelentős mértékű flexiós mozgást végez a lengési fázis végén.
A teóriát Guillaume Duchenne (1806-1875) cáfolta, aki a máig helytálló felfedezést tette, hogy flakcid
paralízisben a csípőflexorok gyengesége miatt circumdukcióra van szükség a lengési fázis elindításához.
Megállapítása szerint, amennyiben ez passzív mozgás lenne, akkor a betegeknek nem lenne szükségük
kompenzáló mozgás kivitelezésére. Az ő nevéhez fűződik a Duchenne féle imbolygó, kacsázó járás
(Duchenne-féle izomdystrophia), amikor is a lengő láb oldalán a medence megemelkedik és a (funkcionális)
csípő abduktorok gyengesége miatt az állóláb csípőjében az abdukció megnő. Ennek az ellentettje a
Trendelenburg féle járás, amikor is a medence lebillen az azonos oldalra (lengő oldalon a medence lebillen,
álló lábon az addukció nő).
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A mérés technológiájának (méréstechnika) fejlesztésében is ekkor történtek előrelépések, az
eredmények a Franciaországban dolgozó Jules Etienne Marey (1830–1904), illetve Amerikában, Eadweard
Muybridge (1830–1904) nevéhez köthetőek.
Jules Etienne Marey pneumatikus erőplatóval erő és nyomásméréseket végzett, őt tekinthetjük az első
„modernkori” járáselemzőnek. Kifejlesztette a kronográfot, mellyel azonban méréseket nem tudott végezni,
így később módosította, különféle típusú markereket használt, amely már lehetővé tette a járás
energetikájának mérését. Nevéhez köthető az első mozi kamera megalkotása, melyet a patológiás járás
vizsgálatához használt (Baker 2007:333-35). 1873-ban Marey jelentette meg az első tanulmányt az emberi
járásról, melyben a helyzetváltoztatás rögzítésére sorozatfelvételeket használt (Begg-Wytch-Major
1989:290).
Marey kísérleteit lovakon is végezte, azonban ahhoz, hogy a kétkedő közvéleménynek is bizonyítani tudják
felfedezését, miszerint van egy olyan rövid pillanat, mikor a ló egyik lába sem érintkezik a talajjal, Eadweard
Muybridge és Leland Stanford elhatározták, hogy sorozatfelvételt készítenek a ló ügetéséről. Öt év munkája
után 1878-ban a Scientific American című lapban és a francia La Nature-ben publikálták a bizonyító erejű
felvételeiket (Baker 2007:336).

1. ábra Eadweard Muybridge sorozatképe, 1887 (1)
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2. ábra Tracking Galloping Horse, Marey, 1874
Marey tanítványa, Gaston Carlet (1849-1892) adta ki az első helyes leírását a járásciklusnak. Carlet
kifejlesztett egy cipőt, melybe három nyomásmérő transzducert épített bele, ami rögzítette a láb talajra ható
erejét, illetve elsőként regisztrálta a talajreakciós erő függőleges komponensének, a jellegzetes két csúcsú
görbének az alakját. Az ő nevéhez fűződik a járásciklus első korrekt leírása (1872).
Marey és Muybridge kutatásait Otto Fischer (1861–1917) Willhelm Braune-nal (1831–1892)
együttműködve fejlesztette tovább. Méréseket végeztek az ember tehetetlenségi paramétereinek
meghatározására, és megteremtették a kinematika alapjait. A newtoni mechanikai elveket felhasználva,
Descartes geometriájával összehangolva, Borelli matematikai koncepcióját használva mérték az
izomaktivitást és hátizsákot viselő katona járáselemzését mutatták be. A kinematikai elmozdulás méréséhez
Geissler csöveket helyeztek a végtagokra, folyamatos expozíciót használva, a világítást rendszeres
időközönként megszakítva fényképezték a vizsgálati alanyt, aki teljes sötétségben sétált.

3. ábra Geissler-féle cső
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A mozgást négy kamerával rögzítették, míg azoknak a lencséi nyitva voltak. Egyik kamerát a kísérleti
alany előtt helyezték el, a másikat mögötte, illetve mindkét oldalon egy-egy került felállításra, így kaptak
háromdimenziós mérést. A vizsgált személy gumiruhát viselt, amely hasonlított arra, mintha nedves ruha
lenne rajta, hogy megvédje az elektromos áramütéstől. Egy ilyen vizsgálat előkészítése azonban 6-8 órát
vett igénybe, az adatok kiértékelése pedig hónapokig tartott. Fischer a járás kétdimenziós méréseiből
kiszámolta az egyes testrészek és a teljes test tömegközéppontját és meghatározta az alsó végtag ízületei
elmozdulásait a lengés fázisában. Őt tekintjük az első matematikusnak, aki alkalmazta a háromdimenziós
járásanalízist. Bár alapjaik mai napig használatosak, klinikai következtetéseket nem lehet belőlük levonni
(Baker 2007:335-38; Sutherland 2001:61).
Braune és Fischer munkáját továbbfejlesztve moszkvai laboratóriumban Nikolai Bernstein (1896-1866)
már idős emberek és gyerekek körében is végzett méréseket, bár megállapítása szerint a mediolateralis
elmozdulások nem fontosak. Bernstein munkássága a motoros kontroll elméletében hozott fejlődést (Baker
2007:338). Bernstein híres ciklogramja az emberi mozgás röppályáját szemlélteti, ami a célpont közvetlen
közelében nem, azonban a célponttól távolodva alaposan megváltozik. Tehát az emberi mozgás
szabadságfoka hatalmas.

4. ábra Nicolai Berstein kísérletei, 1926.
Jules Amar (1879-1935) alkotta meg a világon az első 3 komponensű (pneumatikus) erőplatót, amely
már a talajreakció erőnek nem csak a vertikális komponensét mérte. (Sutherland 2005:448.; Baker
2007:338). A motoros deficitek tudományos elemzésével kezdett foglalkozni, 1915-ben megalkotta az
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arthrodynamometert. A készülék lehetővé tette számára az ízületi amplitúdók és az erő variációinak
szögeltérésük szerinti mérését, amelyet az izom hossz-feszülés görbéjén összegzett. Számos univerzális,
illetve egyénre adaptálható protézist is szabadalmaztatott (Campillo-Rahal 2018)

5. ábra Jules Amar könyve

6. ábra Az arthrodynamometer beállítása

(Amar, 1915)
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Herbert Elftman (1934) volt az, aki a talajreakciós erő és a láb nyomáseloszlási viszonyait is mérte és
a járás közben létrejövő erő, pillanat és energiaváltozások elméleti elemzését is elvégezte (Sutherland
2005:448).

7. ábra Herbert Elftman, 1934. Columbia University
Megszerkesztette az első tisztán mechanikai erőplatformot, amely képes volt a talajreakció erő több
komponensének, a nyíró és a nyomóerő rögzítésére is. Egy nagysebességű mozgófilmkamera vette fel a
szerkezet öt rugókarjának elmozdulását, ami egyidejűleg rögzítette a kinematikát is. Elftmann bár a műszert
mozgásvizsgálatra tervezte, lehetővé tette a testtömegközéppont mérését is álló helyzetben (History of The
Study of Locomotion).
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8. ábra : Elftman mechanikai erőplatformja, 1938
A járás vizsgálatának szárnyalása, az erőplatók fejlesztése, kineziológiai elektromiográf (KEMG)
A kora huszadik századra tehető az erőplatók fejlődése és a kinetikának magának a megértése.
Az 1940-es évek végén Cunnungham és Brown létrehozták a teljes hatkomponensű erőplatót. 1969-ben
Kistler fejlesztette ki az első forgalomban is elérhető piezoelektromos erőplatót, melynek működési elvében
lényegében azóta sem történt változás.
A második világháború a járáselemzés tudományába hatalmas fejlődését hozott. 1945-ben megalkottak
egy negyven tudósból álló kutatócsoportot, aminek a vezetője Verne Irman (1905-1980) és betege, a
mérnök, Howard Eberhart (1906-1993) volt. A csoport a normál helyzetváltoztatást vizsgálta különféle
technikákkal. Kineziológiai elektromiográfot (KEMG) használtak, illetve 3-D erő és energiaméréseket
végeztek. A KEMG az izomaktivitási jel (EMG) és az ízületi elmozdulások kapcsolatát nézi egy járási
cikluson belül. Vizsgálataikban megszakított világítást használtak, a vizsgált alany sétált a nyitott lencséjű
kamera felé, míg a csípőjén, térdén, bokáján és a lábán kis izzókat viselt. A tranzverzális síkú rotációt a
medence, femur és a tibiába helyezett tű érzékelte, így a vizsgálat meglehetősen fájdalmas volt. Irman és
Eberhart a normál járás olyan alapvető, lényegi megértését és felfedezéseit tették, amely a későbbiekben az
amputáltak járásvizsgálatának az alapjait is megteremtette (Baker 2007:339; Sutherland 2001:62;
Sutherland 2002:160) Irman halála után egy évvel publikálták az „Emberi Járás” című művüket, mely a
járáselemzés tudományos alapjainak széleskörű megértését hozta (Sutherland 2001:61).
A következőkben Amerikában Jacquelin Perry (1918-2013) és David Sutherland (1923-2006) játszottak
úttörő szerepet, Európában pedig Jurg Baumann (1926-2000) járult hozzá a klinikai járáselemzés
fejlődéséhez. A klinikai járáselemzés azonban csak a modern számítógépek megjelenése után vált széles
körben elérhetővé a klinikai járáselemzés. Az elektromiográf analóg jelei bár jobban foghatóak és
reprodukálhatóak voltak, mint a háromdimenziós mozgásanalízis adatai, nem bizonyultak elegendőnek a
korrekt méréshez. Mégis ezen pozitívumai miatt az 1860-as, 70-es években kiemelkedő szerephez jutottak
a járásanalízisben. Sutherland továbbra is kereste, hogyan lehet a mozgófilmből háromdimenziós adatokat
nyerni és kifejlesztett egy eljárást, amely 3 kamera által rögzített félautomata felvétel használatával 5 ízületi
szög mérését készítette el. Ezután a filmről az adatokat digitalizálta. Az első olyan vizsgálat volt, amely
nem órákat vett igénybe, hanem a teszt elvégzése 20 perc, az adatelemzés pedig 2 órába tellett. Sutherland
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a járásanalízis jobb megértéséhez szorgalmazta az objektív paraméterek használatát. Főként gyerekek
járáselemzésében vett részt. 1955-ig, a poliomyelitis járvány visszaszorításáig az érintett gyerekeket
vizsgálta, majd a 60-as években a cerebral paresis (CP) került a vizsgálatai fókuszába. A CP-ben kialakuló
berotált járásról adott ki közleményt (Sutherland 2001:61-70; Baker 2007:340)
Jacquelin Perry-t Basmajiannal együtt a dinamikus EMG úttörőihez soroljuk. Perry elsőként a kéz
izmainak vizsgálatát végezte, majd utána vált vizsgálatai középpontjába az alsó végtag. Kifejlesztett egy
eszközt, amely mérte az EMG jeleket, a láb földhöz való érintését, az ízületi mozgásokat és a járás energia
használatát, emellett feltalálta a lábkapcsolót. Maga a kineziológiai EMG-nek köszönhetően a cerebral
paresis kezelésében történt előrelépés. Az elemzésekből következtetéseket lehetett levonni a
járásmintájukkal kapcsolatban, a térd és a boka funkcionális kapcsolatáról. Perry felfedezése egy új
műtéttechnika megalkotását is magával hozta, ahol a térd merevségét, illetve a beszűkült térdízületi
mozgásokat a sartoriusnak a m. rectus femorisba történő áthelyezésével lehetne megoldani. Dr. Gage volt
az első sebész, aki az új eljárást használta. Emellett a kineziológiai EMG nagy segítséget jelentett a CP-ben
létrejött lábdeformitások műtéti korrekciójának megtervezéséhez.
John V. Basmajian (1921-2008) a mérésekhez két olyan speciális kis tűelektródát fejlesztett ki, melynek
behelyezése kevésbé volt fájdalmas a vizsgált alanyoknak, így nem kellett érzéstelenítést használni. Ez a
kis technikai változtatás megnyitotta a kaput, hogy több izom egyidejű vizsgálata is lehetségessé vált.
Basmajin, a normál izomműködésről szóló, Muscles Alive tanulmánya fontos lépcsőfokot jelentett az
izomműködés alapjainak ismeretéhez (Sutherland 2001:61-70)
Jürg Baumann (1926-2000) továbbra is EMG-vel végezte méréseit, azonban megpróbálta időben
szinkronizálni a mozgófilmből kapott állóképekkel. Egy áttetsző lemezen, a járás közben a láb mozgásairól
készített felvételei a mai napig a leginformatívabbak (Baker 2007:331-42) 1972-ben jelent meg a Dr
Baumann Tézise című, a Cinematográfiás ás Elektromiográfiás Járás Analízise, melyben 72 beteg és néhány
normál járás vizsgálatát írta le (Sutherland 2001:66).
A komputerek megjelenése előtt az utolsó nagy fejlődési állomás az ízületek mozgásának
elektrogoniométerrel végzett mérése, melyet Larry Lamoreux végzett. Ed Chao tette le az alapjait a
háromdimenziós ízületi szögek modern használatának, aki főként a térd mozgásait vizsgálta.
Még az 1970-es évek végén is fennállt a járásanalízis nehézsége, miszerint nehézkes és időigényes,
nehéz volt a klinikailag releváns információk kinyerése. Ezután váltak elterjedtté a számítógépek, melyek
az minél több adat kinyerésével és az adatok gyors feldolgozásával lehetővé tették a modern járáselemzés
felvirágzását.
Fordulópont a járásvizsgálatban
A járás vizsgálatának fordulópontját a teljesen automatizált mérési technikák hozták el.
E.H. Furnée fejlesztette ki a TV/mozgáselemző rendszert, amely a fényvisszaverő markerek pozícióját
automatikusan rögzítik.
J. Paul a klinikai mozgásvizsgálat meghatározója, digitalizált mozgófilm rendszert használt a mozgások
méréséhez. Széles klinikai területen végzett méréseket, kiváltképp az amputáltak járását vizsgálta
(Sutherland 2002:163).
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David Winter Az emberi járás kinematikájának televízió-komputer analízise című közleményét 1972ben publikálta, ezen kívül számos cikket jelentetett meg. Az emberi mozgások biomechanikája és motoros
kontrollja című könyve a járásvizsgálattal foglalkozók számára alapműnek számít (Sutherland 2002:166).
A klinikumban később a video vektor vizualizációs technikák tűntek a leghatékonyabbnak a járás
kinematikájának elemzésére, mivel valós idejű képet adnak a járásról és könnyebben kinyerhetőek az
adatok, mint más rendszereknél. (Begg-Wytch-Major 1989:294).
Ma már számos járásanalízis laboratórium működik, ahol erőmérő platformmal, pedográffal,
gyorsulásmérőkkel, kamerákkal és különböző kiegészítő technikai eszközökkel mérik a járás mintáját és
paramétereit.
Összegzés
Manapság már számos tudományág területén használják a járás elemzését a klinikumban. A
mozgáselemzés tudománya jól megalapozott, azonban újabb és újabb technológiák válnak elérhetővé,
amelyek terápiák alapjaivá válhatnak. A számítógépes adatgyűjtő rendszerek fejlődése és az elemzési
technikák szabványosítása valószínűleg tovább javítja a járáselemzés hatékonyságát és alkalmazását
(Chambers-Sutherland 2002:222).
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