
A ChromaGen rendszer alkalmazása a diszlexia korrigálására 

 

 A diszlexia egyik leggyakoribb oka a látórendszer (érző, mozgató) 
bizonyos területeinek a „túlingerlődése, ill. túlingerlékenysége”. A túlingerlődés 

leginkább a látórendszer ú.n. magnocelluláris részében alakul ki, azaz a 
magnocelluláris neuronok rendellenes működéséről van szó. A nervus 

opticustól kezdve a látópályán kétféle neuronrendszer fut végig. A 
magnocelluláris ill. a parvocelluláris rendszer. A magnocelluláris neuronok 10x 

nagyobb idegsejtek, mint a parvocelluláris neuronok. A parvocelluláris 
neuronok szállítják a lassú, magas kontrasztú információkat (színek, részletek, 

állóképek), míg a magnocelluláris neuronok a gyors, alacsony kontrasztú 
információkat (mozgásérzékelés, mélységlátás, a tárgyak helyzetének a 

felismerése). Összefoglalva, a parvocelluláris rendszer érzékeli, hogy MIT, míg 
a magnocelluláris rendszer, hogy HOL látjuk az adott tárgyat. Az olvasási 

képesség kialakulásának alapfeltétele, hogy a két rendszer szinkronban 
működjön. Az olvasási nehézség feltételezett egyik leggyakoribb oka, hogy a 

magnocelluláris neuronok fejletlenebbek a kelleténél, és ezért az ingerület-

vezetési képességük nem kielégítő, azaz nem képesek az impulzusokat olyan 
tempóban továbbítani, mint amilyen tempóban azok érkeznek, így az adott 

idegsejten kialakul az excitáció (túlingerlődés). 
A ChromaGen szűrők jótékony hatása abban áll, hogy lelassítják az 

információ haladását a látópályában, olyan mértékben, hogy a magnocelluláris 
rendszer képes legyen megfelelő tempóban továbbítani az impulzusokat. A 

filter RESZINKRONIZÁLJA, SZELEKTÍVEN MEGVÁLTOZTATJA az információ 
haladásának a sebességét a látópályában azáltal, hogy megváltoztatja a 

szembe jutó fény spektrális összetételét, amely egy megváltozott ingert jelent. 
Valószínű, hogy ezt a megváltozott ingert az adott esetben fejletlenebb 

idegrendszer könnyebben feldolgozza. 
 

 Következtetés: A ChromaGen szemüveglencse használatával 
folyamatosan csökken a hibásan olvasott szavak száma, és nő a szóolvasási 

sebesség /szó/perc/. Ez megfigyelhető a speciális oktatásban nem részesült, 

de különösen a speciális oktatásban részesült páciensek esetében. Több betűt, 
akár szót látnak be egyszerre, mint a szemüveg használata nélkül, emiatt 

gyorsabban, többet tudnak olvasni, és kevesebb hibát ejtenek. Leggyakrabban 
a betűkihagyás, a toldalékok fölcserélése típushibák csökkennek. A szemüveg 

és a reedukáció együttes alkalmazása még hatékonyabban segít a 
részképesség zavarokkal küzdők olvasásának korrigálásában. Különösen 

észrevehető és mérhető a javulás az első, lencse nélküli, illetve az egy 
hónapos szemüveg viselést követő olvasás, valamint az első, lencsével, illetve 

az egy hónapos szemüveg viselést követő olvasás összehasonlításakor.  
 

 


