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Duling 
 
Ang nilalaman ng artikulong ito ay isinalin na bersyon, ang bersyon sa ingles ang siyang 

masusunod. 

 
Ang Duling (strabismus) ay tumutukoy sa hindi pantay na ayos ng mga mata. Kapag 
ang isang mata ay tumitig sa isang bagay, ang kabilang mata ay napupunta sa kabilang 
direksyon. 
 
Uri 
Mayroong iba’t ibang paraan upang mauri ang duling. Sa simpleng termino, maaari 
itong palagian o patigil tigil. Ang pinaka-karaniwan ay ang magkaiba at nagtatagpong 
pagkaduling. Ang patigil-tigil na pagkaduling ay ang pinaka-karaniwang porma na 
makikita sa HongKong. 
 
Sanhi 
Ang pagkaduling ay maaaring sapul sa pagkabata, nabuo o nakuha. Subalit walang 
sapat na dahilan ang natutukoy sa karamihan ng mga pasyente. Sa dahilang nakuha 
kasama ang aksidente (utak/ kalamnan ng mata/ orbital trauma), sakit sa nervous 
system o kalamnan ng mata, at mga maling repraktibo (mataas na myopia o 
hyperopia). 
 
Kahihinatnan 
Maliban sa pagkakaroon ng paksang may kinalaman sa kosmetiko, ang pagkaduling 
ay maaaring maging sanhi ng diplopia (dobleng paningin) at kapansanan sa 
stereoscopic (3-dimensional) na paningin. Sa mga sanggol at mga bata, kung ang 
pagkaduling ay hindi nalunasan ng maayos, maaari itong mauwi sa amblyopia (lazy 
eye) bilang resulta ng mahabang supresyon ng mensahe sa paningin mula sa 
nakalihis na mata sa utak. 
 
Lunas 
Ang maagang pagtuklas at tamang lunas ng pagkaduling ay napakaimportante upang 
maiwasan ang hindi magandang kahihinatnan ng paningin sa panahong kritikal na 
pagbuo ng paningin sa panahon ng pagkabata. Sakaling may pagdududa, 
kinakailangang humanap ng medikal na payo mula sa doktor ng pamilya, doktor para 
sa mga bata, o doktor sa mata. Lahat ng lunas ay dapat na pangasiwaan ng doktor sa 
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mata, optometrist, o orthoptist dahil ang hindi angkop na paglunas ay maaaring 
makapagpalala sa pagkaduling o amblyopia. 
 
Kasama sa mga paraan ng paglunas ay ang: 
 Salamin para sa pagtatama o prism 
 Orthoptic na ehersisyo upang mapaganda ang pagkakahanay ng mata at 

binocular na paningin 
 Occlusion therapy ng mata (para sa pag-iwas o paglunas ng amblyopia sa mga 

piling grupo ng mga bata) 
 Operasyon 
 
Puna 
 Kapag ang sanggol ay tumingin sa bagay na malapit (hal. kapag 

pinapasuso), maaring lumitaw na ang mata ay papasok subalit hindi ito 
maaaring maging strabismus. 

 Ang layunin lanmang ng Occlusion therapy ng mata ay ang maiwasan o 
malunasan ang amblyopia. Hindi nito naitatama ang pagkaduling. 

 Walang pagkain o bitamina ang napatunayang nakapagpapabuti ng 
pagkaduling. 

 Ang posisyong ng pagkakaupo sa loob ng paaralan ay hindi dahilan o 
nakapagpapalala ng pagkaduling. 

 
 

Ang mga impormasyon ay para sa pangkalahatang layuning pang edukasyon at 
sanggunian lamang. 

Kung mayroong mga katanungan, mangyaring kumonsulta sa medikal na 
propesyunal 
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