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VESTİBÜLER UYARILMIŞ MİYOJENİK POTANSİYELLER 
(VEMP)

Vestibular Evoked Myogenic Potentials

1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, 

Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, 

Ankara

ÖZET

Vestibüler uyarılmış miyojenik potansiyeller (VEMP), 20 yıl önce tanımlanmış ve vestibü-
ler sistem bütünlüğünün değerlendirilmesinde değerli bir araç olarak nörootoloji alanın-
da önemli katkılar sağlamıştır.  Vestibüler Uyarılmış Miyojenik Potansiyeller (VEMP) testi, 
periferik vestibüler uç-organların uyarılması ile tetiklenen miyojenik refleks cevaplarının 
ölçülmesi temeline dayanır. Refleks cevabı M. sternocleidomastoideus üzerinden ölçü-
lüyorsa servikal VEMP (cVEMP), ekstraoküler kaslar üzerinden ölçülüyorsa oküler VEMP 
(oVEMP) olarak isimlendirilir. Bu yazıda, cVEMP ve oVEMP testlerinin temel özellikleri 
özetlenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Vestibüler sistem; Miyojenik refleks; Test

ABSTRACT

Vestibular Evoked Myogenic Potentials (VEMP) have been defined 20 years ago and 
made significant contributions to the field of neurotology, as a valuable tool for the 
assessment of vestibular system integrity. VEMP testing is based on the measurement 
of the myogenic reflex responses that are triggered by the stimulation of the periph-
eral vestibular end-organs. The test is named as cervical VEMP (cVEMP) if the reflex re-
sponse is measured from the sternocleidomastoid muscle, and ocular VEMP (oVEMP), if 
the reflex response is measured from the extraocular muscles. Essential features of the 
cVEMP and oVEMP tests are summarized in this review.  
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Vestibüler uyarılmış miyojenik potansiyeller (VEMP, 
Vestibular Evoked Myogenic Potentials), periferik ves-
tibüler organların uyarılması sonucu kaslarda sonlanan 
refleks arkının ölçüldüğü bir elektrofizyolojik test yön-
temidir. Vestibüler sistemin bütünlüğünün değerlen-
dirilmesi için kullanılan bu test yöntemi, refleks arkı 
yanıtı boyun kaslarından ölçülüyorsa cVEMP (servikal 
VEMP), ekstraoküler kaslardan ölçülüyorsa oVEMP 
(oküler VEMP) olarak adlandırılır. Temelleri daha eski-
ye dayansa da, 20 yıl kadar önce tanımlanan ve yıllar 
içinde giderek artan şekilde klinik kullanım alanı bulan 
VEMP’ler, vestibüler sistemin değerlendirilmesinde çok 
önemli katkılar sağlamıştır. 

cVEMP 
Uyarılmış miyojenik potansiyeller terimi, odyolojide sık-
lıkla kullanılan “işitsel uyarılmış potansiyeller”den farklı 
olarak sinirsel cevabın değil, kasta oluşan elektriksel 
cevabın ölçüldüğünü belirtmek için kullanılır. Sonuçta, 
vestibüler uyarılmış miyojenik potansiyeller bir elekt-
romyogram (EMG) kaydıdır. Miyojenik potansiyeller, 
vestibüler sistemin uyarılması sonucu oluşur. Vestibüler 
sistemin uyarımı ise, fizyolojik olan hareket uyarılarıyla 
sağlanabileceği gibi, ses, titreşim veya elektrik uyarıla-
rıyla da sağlanabilir.  
Vestibüler sistemin akustik duyarlılığına ilk dikkati çe-
ken, Pietro Tullio’dur. Tullio, deney hayvanlarında kemik 
labirente pencere oluşturarak ses uyarılarını takiben 
gelişen baş ve göz hareketleri ile postüral değişiklikleri 
gözlemlemiştir (1). Yüksek şiddette seslere cevaben baş 
hareketleri oluştuğu Georg von Békésy tarafından da 
1930’larda bildirilmiş,  daha sonraki çalışmalarıyla 1961 
yılında Nobel ödülüne layık görülmüştür (2). 1940’larda 
güvercinlerde ses uyarılarına karşı gelişen baş hareketi 
cevapları kaydedilmiştir (3).  Ölçüm ve kayıt yöntemle-
rinin gelişmesi ile ses uyarılarına karşı gelişen cevaplar 
skalpe yerleştirilen elektrotlarla ölçülmeye başlanmış; 
1960’larda havayolu ile verilen yüksek şiddette ses 
uyarılarına karşı kaslarda oluşan cevaplar gösterilmiştir 
(2,4).  Oksipital bölgeden alınan ve miyojenik kökenli ol-
dukları düşünülen bu cevaplar, “inion cevabı (inion res-
ponse)” olarak tanımlanmış, ses uyarısından yaklaşık 
13 ms sonra ortaya çıkan kısa latanslı tepe noktası gös-
terilmiştir (1,2,4). Vestibüler fonksiyonları normal olan 
sağır hastalarda da bu cevapların gösterilmesi, vestibü-

ler sistemin uyarılması neticesinde cevapların çıktığını 
düşündürmüştür. İlerleyen yıllarda yapılan çalışmalarla 
inion cevabının sakkül kaynaklı olabileceği savunulmuş; 
ancak başka uyarılar sonucu da benzer cevaplar elde 
edildiği için klinik kullanımda inion cevaplarının faydalı 
olmayacağı düşünülmüştür (1,2).

Inion cevaplarını tekrar inceleyen ve kayıt elektrotları-
nı inion yerine sternocleidomastoid (SCM) kas üstüne 
yerleştiren Colebatch ve ark., yüksek şiddette klik ses 
uyarılarına karşı ortaya çıkan kısa latanslı bir cevabın 
olduğunu göstermişlerdir (5). SCM kasın aktivasyonuna 
bağımlı olan bu cevabın, unilateral olduğu, ilk olarak bir 
pozitif tepe (p13 veya p1) ile bunu takip eden negatif ve 
pozitif tepelerden (n23, p34, n44) oluştuğu, ancak ves-
tibüler kaynaklı olduğu düşünülen kısmının p13-n23 ol-
duğu bildirilmiştir (2,5). Daha sonraki çalışmalarla bazı 
hastalarda, uyarıların bilateral SCM kaslara bağlantıları 
bulunan utriküler afferentler gibi diğer vestibüler affe-
rentlere yayılması sonucu kontralateral SCM’den ters 
tepe (veya çapraz cevap [crossed response]) şeklinde 
yanıt alınabileceği de bildirilmiştir (2,6). İlerleyen yıllar 
içinde yüksek şiddette ses uyarılarına karşı benzer ya-
nıtlar, masseter  (7), trapezius (8), splenius capitis (9), 
triceps (10) ve soleus (11) gibi diğer kaslardan da alın-
mıştır. Ancak SCM kasından elde edilen vestibüler uya-
rılmış miyojenik potansiyeller (servikal VEMP, cVEMP), 
şimdilik üzerinde en çok çalışılmış test yöntemi olarak 
güncelliğini korumaktadır. 

Vestibüler organlar normalde kafa hareketleri ile uya-
rılırlar. Ancak vestibüler sistem bütünlüğünü değer-
lendirmek için uygulanacak testlerde uyaran olarak 
kafa hareketlerini kullanmak pratik açıdan zordur. Kafa 
hareketleri hem standardize edilmesi zor uyaranlardır 
hem de miyojenik cevaplarla karışabilecek elektrik ar-
tefaktlara neden olurlar. Kontrol edilebilen, şiddeti ve 
süresi ayarlanabilen hava iletimi (AC) ses, kemik iletimi 
(BC) ses, titreşim ve galvanik (elektriksel) akım gibi di-
ğer uyaranlar ise daha standart ve ölçülebilir cevaplara 
neden oldukları için testlerde sıklıkla tercih edilirler.
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Yüksek şiddetteki AC ses uyarılarının hayvanlarda sak-
külü uyardığı bilinmektedir. Bunun sebebi, sakkülün 
anatomik olarak stapes tabanına yakınlığı olabilir. Von 
Békésy (1935) stapes tabanındaki belirgin hareketlerin 
iç kulak sıvısında girdap akımı benzeri etki yaratıp sak-
külün uyarılmasına neden olabileceğini öne sürmüştür 
(1,2). Young ve ark. ise, uyarımın tüylü hücre seviye-
sinde gerçekleştiğini göstermiştir (2,12). Sese duyarlı 
vestibüler sinir liflerinin esas olarak sakkülden kaynak-
landığı, az bir kısmının ise utrikülden köken alabileceği 
bildirilmiştir (13,14). Nitekim, izole superior vestibüler 
sinir hasarı olan hastalarda AC VEMP yanıtları alınmak-
ta; inferior sinir olan hastalarda ise VEMP yanıtları göz-
lenmemektedir (15,16). 

Vestibüler organlar, AC ses uyarıları yanında ayrıca BC 
ses ve titreşim uyarılarına da yanıt vermektedir. İletim 
tipi işitme kaybı olanlarda kafatasına hafif vuruş ve BC 
tone-burst gibi uyarılarla VEMP cevapları alınabilmek-
tedir (17-19). Vestibüler sinirin hem superior hem de 
inferior dalı, hem cVEMP hem de oVEMP cevaplarında 
görev alıyor olabilir (20). 

Galvanik akımın tüm end-organlardan çıkan vestibüler 
afferentleri eşit şekilde uyardığı ve galvanik cVEMP’lerin 
end-organdan bağımsız bir vestibulo-kolik yolak ile or-
taya çıktığı düşünülmüştür (2). Bu nedenle galvanik 
cVEMP’lerin, end-organları etkileyen lezyonlar ile pri-
mer olarak vestibüler siniri tutan lezyonların birbirin-
den ayırt edilmesinde kullanılabileceği öne sürülmüş-
tür (21,22). Örneğin, Meniere hastalarında galvanik 
cVEMP’lerin korunduğu, vestibüler schwannoması olan 
hastalarda ise alınamadığı bildirilmiştir (22). Ancak, 
intratimpanik gentamisin enjeksiyonu veya sistemik 
gentamisin kullanımı sonrası tek veya çift taraflı tüylü 
hücre hasarı gelişen hastaların bir kısmında galvanik 
cVEMP’lerin alınamaması, cevapların tek başına vesti-
büler sinir afferentlerine değil, tüylü hücre fonksiyonu-
na da bağlı olabileceğini düşündürmektedir (23). 

cVEMP Test yöntemi
cVEMP ölçümleri hasta yatar veya oturur pozisyonda 
iken yapılabilir. cVEMP’lerin alınabilmesi için hastanın 

SCM kasını kasması gerekir. Bu, yatar pozisyonda has-
tanın başını hafifçe yukarı doğru kaldırması veya başını 
uyarılan tarafın karşısına doğru çevirmesi ile sağlanabi-
lir (Resim 1). Yine de, SCM aktivitesi testi yapan tara-
fından kontrol edilmeli, gerektiğinde hasta uyarılmalı 
ve yeterli ve simetrik kasılma sağlanmalıdır. Kayıtlar 
sırasındaki ham, düzeltilmemiş EMG aktivitesini izle-
mek arka plandaki kasılma seviyesi hakkında fikir vere-
bilir.  Hasta yorulduğunda, dinlenme fırsatı verilmelidir. 
cVEMP testleri genellikle iyi tolere edilir. Ancak boyun 
problemleri olan, yaşlı veya kooperasyon sağlanama-
yan bazı hastalarda SCM kasta yeterli kasılmanın sağla-
namayacağı için cevaplar alınamayabilir. 

cVEMP ölçümleri için aktif elektrot SCM kasın orta 1/3’ü 
üzerine, aktif olmayan elektrot ise bunun biraz uzağına, 
örneğin SCM tendonlarının sternuma yakın kısmına 
yerleştirilir. Ayrı bir toprak elektrotu da bağlanmalıdır 
(Resim 1). Normal bir cVEMP cevabı örneği Resim 2’de 
görülebilir.
 

Resim 1. cVEMP ölçümü için elektrot 
yerleşimi görülmektedir. 
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cVEMP elde etmek için en sık kullanılan uyarı tipi, AC 
ses uyarılarıdır. Ses uyarısının şiddeti yüksek olmalıdır. 
Net bir cVEMP cevabı elde edememenin en sık sebebi,  
uyarının yetersiz şiddette olmasıdır. Ancak, uyarı şid-
deti, kokleaya zarar verecek kadar da çok olmamalıdır. 
Kullanılmakta olan klinik VEMP ölçüm cihazlarının ço-
ğunda, verilen ses uyarılarının şiddeti ve süresi koklea-
ya zarar vermediği belirlenmiş sınırlar içinde tutulduğu 
için testlerin güvenli olduğu söylenebilir. Yine de, uyarı 
şiddeti dB SPL cinsinden bilinmeli ve kontrol edilebil-
meli, kalibre edilmiş cihazlar kullanılmalıdır.

cVEMP’ler ilk olarak kare dalga formasyonunda 0.1 ms 
süreli AC klik uyarıları ile elde edilmiş; ancak daha sonra 
AC tone-burst uyarıları, BC titreşim ve kafaya hafif vu-
ruş (skull-taps) uyarıları ve galvanik (elektriksel) uyarılar 
ile de yanıt alınabileceği gösterilmiştir (1,2). Alın bölge-
sinin orta kısmına klinik refleks çekici ile yapılan vuruş-
larla (17) ve mastoid kemik üstünden BC ses uyarıları 
verilerek de cVEMP cevapları elde edilmiştir (18,24). AC 
tone-burst VEMP’ler, uyarım süresi daha uzun (ve dola-
yısıyla iç kulağa iletilen ses enerjisi daha büyük) oldu-
ğu ve frekans ayarlaması yapılabildiği için klik uyarıyla 
elde edilen cVEMP’lere göre daha belirgindirler (2). En 
iyi yanıt alınan uyarı frekanslarının 200 ile 1000 Hz ara-
sında olduğu bildirilmiştir (25-29). BC ses uyarıları için 
en iyi yanıt alınan frekanslar, hava yolu frekanslarına 
göre daha düşüktür (24,27,30). Hem ipsilateral hem de 
kontralateral yanıtların incelenmesine imkan tanıdığı 
için genellikle unilateral uyarım tercih edilir. 

Servikal VEMP amplitüdü, SCM kas aktivitesi ile direkt 
olarak ilişkilidir. Testin temeli, kasılmış halde bulunan 
bir SCM kasında, vestibüler uyarım sonucu gelişen in-
hibitör aktiviteyi ölçmek olduğu için,  istirahat halinde 
VEMP cevabı alınamaz (1,2,5,31-33). Klasik kas-tendon 
elektrot yerleşimi ile arka plan kas aktivitesi en az 40 
μV olmalıdır; 150-200 μV’a kadar olan değerlerin kabul 
edilebileceği bildirilmiştir (2). Arka plan EMG aktivitesi, 
elde edilen cevapların amplitüd ve latanslarını önemli 
derecede etkileyebilir (2). Bu nedenle özellikle normatif 
veriler oluşturulurken arka plan EMG asimetrisi izlen-
meli, testler tüm bireylerde benzer şartlar sağlanarak 
yapılmalı, en azından belirgin arka plan aktivitesi olma-
masına dikkat edilmelidir. cVEMP yanıtlarındaki yüzey 
pozitifliği, SCM kasındaki kısa süreli bir inhibisyona, yü-
zey negatifliği ise kastaki uyarım artışına bağlıdır (2,34). 
İnhibisyonun süresi her zaman kısadır ve klik uyaran-
larla 2-8 ms arasında değişmektedir (ortalama 3.6 ms) 
(2). Daha şiddetli uyarımlar daha uzun süreli inhibisyon 
veya eksitasyona yol açabilir (2). Vestibüler uyarım so-
nucu kasta oluşan elektriksel aktivite kısa latanslıdır, 
amplitüd olarak çok küçüktür ve kasın tonik aktivitesine 
bağımlıdır. Bu nedenle oluşan cevapların fark edilebil-
mesi ve değerlendirilebilmesi için sayısal olarak işlem-
lenmesi  gerekir. cVEMP cevaplarının tespiti için kayıt 
edilen elektriksel aktivite bilgisayar tarafından yaklaşık 
2500 kez (veya 68 dB) yükseltilir, bant geçişi filtrelenir 
(yaklaşık 5 Hz-2 kHz) ve uyarımdan önceki 20 ms ile 
uyarımdan sonraki 100 ms arasında kalan 5 kHz etrafın-
daki kayıtlar örneklenir (6).

Resim 2. Normal bir cVEMP 
cevabı görülmektedir.
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Tekrar edilmesi gereken uyarı sayısı, uyarının etkinli-
ği ve arka plan SCM kas aktivitesine bağlı olarak 100-
300 arasında değişir. Kafa vuruşlarıyla elde edilen 
cVEMP’lerde gereken uyarı (vuruş) sayısı ise daha azdır 
(yaklaşık 30-60). Miyojenik potansiyeller için belirlenen 
parametreler yerine nöral potansiyeller için (BERA gibi) 
belirlenmiş olan amplifikasyon parametrelerini kullan-
mak, yanlış cVEMP ölçümlerine neden olacaktır.
 
Eşik üstü değerlerde verilen ses uyarısının şiddeti ile 
cevabın amplitüdü arasında doğrusal bir ilişki bulunur 
(2,5,32,33).  Gençlerde, AC ses uyarısı, BC titreşimler 
ve kafatasına hafif vuruşlar (skull-taps) gibi çeşitli uya-
rılarla VEMP cevapları genellikle alınabilir; ancak ce-
vapların ortaya çıkış sıklığı ve amplitüdü yaşla birlikte 
azalır (6,35-37). SCM kası aktivasyonu sağlanabilen bir-
kaç günlük infantlarda ve çocuklarda da VEMP yanıtları 
alınabilmektedir (38-44). Çocuklardaki VEMP latans-
ları erişkinlere kıyasla genel olarak daha uzundur ve 
boy ve boyun uzunluğu ile korelasyon göstermektedir 
(38,39,45,46). 

Testten önce işitme durumunun bilinmesi test sonuç-
larının yorumlanmasında önem taşır. İletim tipi işitme 
kaybı durumunda cVEMP yanıtlarının bozulabileceği 
bilinmelidir. Bu durumda, AC ses yerine BC titreşim kul-
lanılarak daha doğru cVEMP cevapları elde edilebilir. BC 
ve AC uyarıların, kısmen ortak kısmen de farklı vestibü-
ler afferentleri etkilediği göz önünde tutulmalıdır. 

oVEMP
oVEMP, vestibülo-oküler refleks aktivitesi sonucu or-
taya çıkan ekstraoküler kas aktivitesinin EMG kaydıdır; 
gözlerin çevresine yerleştirilen elektrotlar yardımıyla 
ölçülür. Son yıllarda tanımlanan ve giderek kendine kul-
lanım alanı bulan bu ölçüm yönteminin temeli aslında 
daha eskilere dayanır (2).
Ekstraoküler kaslar, zengin bir innervasyona sahip olan, 
uyarılara çok kısa sürede tepki vererek kasılan ve bu 
sayede göz hareketlerinin çok ince bir şekilde kontrol 
edilebilmesini sağlayan kaslardır. Çok sayıda motor bi-
rim içeren bu kaslar saniyede 150, hatta muhtemelen 
daha fazla ateşlenme yeteneğine sahiptir (2,47). Hızlı 
göz hareketleri sırasında, agonist kaslarda eş zamanlı 

hızlı bir ateşlenme ile antagonist kaslarda eş zamanlı 
inhibisyon gözlenir (2,47). Bir başka ifadeyle, VOR’un 
ortaya çıkması veya nistagmusun hızlı fazının gerçek-
leşmesi için, ekstraoküler kasların eş zamanlı çalışması 
gerekir. Buradan hareketle, hızlı göz hareketlerinin baş-
langıcı sırasında ekstraoküler kaslarda önemli derecede 
elektriksel aktivite üretileceği, bu elektriksel aktivitenin 
de etrafa yayılacağı ve yüzey elektrotları ile ölçülebile-
ceği öngörülebilir. Ancak alınacak bu EMG kayıtlarının, 
retinadaki potansiyellerden (corneo-retinal dipol) etki-
lenip etkilenmeyeceği veya nasıl etkileneceği konusu 
tartışmalı olmuştur (2,48). Eskiden, ekstraoküler kas 
aktivitesinin uzaktaki yüzey elektrotlarıyla ölçüleme-
yeceği, çünkü EMG kayıtlarının korneo-retinal potan-
siyellerden etkileneceği düşünülüyordu (2,48). Ancak 
yapılan çalışmalarla bazı durumlarda ekstraoküler EMG 
kayıtlarının yüz veya skalpten kayıt edilebileceği orta-
ya konmuştur. Elektroensefalografi (EEG) kayıtlarında, 
istemli sakkadlardan hemen önce, belirgin, kısa süreli 
diken şeklinde elektriksel aktivite geliştiği görülmüş, 
bunlara “pre-sakkadik potansiyeller” adı verilmiştir 
(2,49-51). Skalp üzerinde geniş bir alandan kaydedile-
bilen bu potansiyellerin, ekstraoküler kasların etrafında 
yoğunlaşması ve lateral rectus kas felci nedeniyle göz 
abdüksiyonu yapamayan hastalarda alınamaması, mi-
yojenik kökenli olduklarını düşündürmüştür (2,50,51). 
Vestibüler uyarım ile ortaya çıkan kortikal potansiyel-
lerin de kafatasının ön kısmında ve gözlerin etrafında 
yoğunlaştığı görülmüş ve bunların VOR’un tetiklenme-
siyle oluştuğu düşünülmüştür (52-54). Yakın zamanda 
yapılan çalışmalarda bu potansiyellerin korneo-retinal 
potansiyellerden bağımsız olduğu ve ekstraoküler kas-
lardan kaynaklandığı gösterilmiş;  en belirgin cevapların 
superomediale bakış sırasında gözlerin alt kısmındaki 
elektrotlardan alındığı ve inferior oblik kasın cevaplar-
da önemli rol oynadığı düşünülmüştür (52,55). Gerek 
search-coil gerekse EOG kayıtları ile korneo-retinal 
potansiyellerin EMG kayıtlarında gözlenen potansiyel-
lerden ayırt edilmesi; gerekse göz küresi enükleasyonu 
yapılmış ancak ekstraoküler kasları korunmuş hastalar-
da da EMG cevaplarının izlenmesi, bu cevapların reti-
nadan bağımsız, vestibüler uyarıma bağlı ekstraoküler 
kaslarda ortaya çıkan potansiyeller olduğu görüşünü 
desteklemiştir (56-59). 

30

HIZAL ve ark. 
Vestibüler Miyojenik Potansiyeller

Bozok Tıp Derg 2014;1(1):26-37
Bozok Med J 2014;1(1):26-37



oVEMP Test Yöntemi
oVEMP ölçümleri için kullanılan uyarılar ve test koşul-
ları cVEMP için kullanılanlara benzer. Uyarıdan kaynak-
lanacak artefaktları önlemek ve temiz oVEMP cevapları 
alabilmek için uyarı süresi kısa olmalıdır. 

Test hasta oturur veya uzanır pozisyonda iken yapılabi-
lir. Hastadan yüz kaslarını kasmaması, rahat bırakması 
istenir. oVEMP’lerin amplitüdü yukarı doğru bakmayla 
artmaktadır; bu nedenle ölçümler sırasında hastadan 
30-40 derece yukarıya doğru bakması istenir (Resim 3). 
Sonuçları doğru yorumlamak ve karşılaştırmalarda kul-
lanabilmek için yukarı bakış açısı sabit olmalıdır (60,61). 
Bu nedenle, hastadan önceden belirlenmiş hedeflere 
bakması istenebilir (1). Biz de kliniğimizdeki uygulama-
larımızda hastanın, daha önceden duvara sabitlenmiş 
bir hedefe doğru bakmasını istiyoruz. İstemli göz kırp-
ma hareketlerinin etkisini azaltmak için kayıt sırasındaki 
artefaktlar bilgisayar programı tarafından otomatik ola-
rak temizlenebilir veya göz kırpma aralıkları için hastaya 
zaman tanınabilir. 

Kayıt elektrotları, her iki tarafta orbita alt kenarının 
15-30 mm altına yanak üstüne yerleştirilir. Elektrotlar 
simetrik olmalıdır. Aktif elektrotlar ile referans elekt-
rotları arasındaki mesafe, uzak aktivite kaynaklarının 
etkisini önlemek için birbirine yakın, ancak bir “elekt-
rot köprüsü” yaratmayacak kadar da uzak tutulmalıdır. 
Toprak elektrodu, sternum, alın veya çeneye yerleştiri-
lebilir. Kayıt ve referans elektrotlarının birbirine yakın 
yerleşimini sağlayabilmek için standart EMG elektrot-
ları kesilerek küçültülebilir, veya 9 mm Ag/AgCl skalp 
elektrotları kullanılabilir (Resim 3). Normal bir oVEMP 
cevabı örneği, Resim 4’te görülebilir. 

oVEMP’ler cVEMP’lere göre çok daha küçük potansi-
yeller oldukları için (cVEMP’lerin en fazla 1/10’u kadar) 
amplifikasyon miktarı çok olmalıdır (2). Elektrotlarla 
kayıt edilen elektriksel aktivite yaklaşık 50,000-100,000 
kez (veya 94-100 dB) yükseltilir, bant geçişi filtrelenir (5 
Hz-1 kHz) ve uyarım öncesi 10-20 ms ile uyarım sonrası 
50-70 ms arasında kalan 10 kHz etrafındaki kayıtlar ör-
neklenir (2). Tekrar edilmesi gereken uyarı sayısı, uyarı-
nın etkinliği ve fasiyal kasların aktivitesine bağlı olarak 
100-500 arasındadır. Fz bölgesine kafa vuruşlarıyla elde 
edilecek oVEMP’ler için daha az uyarım (20-50) gere-
kir. oVEMP kayıtları, gözlere yakın bir kayıt elektrodu 
ve bundan 2-3 cm ötede bir referans elektrodu yerle-
şimiyle alınabilmektedir (56,57,60,62). oVEMP bir dizi 
negatif ve pozitif tepeden oluşur. Sıklıkla ilk tepe, latan-
sı yaklaşık 10 ms olan negatif bir tepedir (n10 veya n1). 
İlk tepe özellikle önemlidir çünkü kas aktivitesinin en 
erken belirtisi olarak ortaya çıkar. Dalganın polaritesi, 
cVEMP’te olduğu gibi, kas aktivasyonunu yansıtır (34). 
Yüzey pozitifliği, tonik olarak aktif ekstraoküler kasların 
inhibisyonunu, negatifliği ise eksitasyonunu gösterir. 
oVEMP’in n10 bileşeni, aslında cVEMP’e benzer  eşik 
ve frekans ayarı özellikleri gösterir. AC oVEMP’ler 400-
800 Hz arası frekanslarda, BC oVEMP’ler ise 100 Hz ve 
aşağısındaki frekanslarda verilen uyarılarla en belirgin 
şekilde gözlenir (27,63). Bilateral vestibüler kaybı olan 
hastalarda hiç tepe gözlenmez (27,64).

Resim 3. oVEMP ölçümü için elektrot yerleşimi 
görünmektedir.
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Gözlerin etrafına yerleştirilen elektrotlar birden fazla 
ekstraoküler kasa yakın olduğu için, cevaplar tüm bu 
kaslardaki net aktiviteyi yansıtır. Bununla birlikte, yu-
karıya doğru bakışta elde edilen kayıtların esas olarak 
inferior oblik kas aktivitesinden kaynaklandığı düşü-
nülmektedir (55-57,62). İnferior oblik kasın karnı, infe-
rior rectusa göre yüzeye daha yakındır ve yukarı bakış 
sırasında kasılır; bu da, oVEMP amplitüdünü arttırır 
(57,60,61). Bu nedenle, yukarı bakış sırasında ve infe-
rior oblik kas aktif haldeyken gözlerin inferioruna yer-
leştirilen elektrotlarla alınan kayıtların en güvenilir ve 
klinik kullanıma uygun kayıtlar olduğu belirtilmektedir. 
Standart elektrot yerleşiminin dışında da, gözlerin çev-
resindeki diğer bölgelerden oVEMP yanıtları alınabilir 
(56); ancak bu kayıtların kaynağı ve geçerlilikleri henüz 
doğrulanmamıştır (2). 

AC ve BC uyarılar ile oVEMP cevaplarının elde edile-
bileceği gösterilmiştir. Normal bireylerde, frontal böl-
gede saç çizgisi seviyesinin orta noktasına (Fz) yapılan 
hafif kafatası vuruşları (skull-taps) ve titreşim uyarıları 
ile oVEMP cevapları alınmıştır (62,64). Unilateral vesti-
büler kayıplı hastalarda n10 cevabı esas olarak sağlam 
kulağın karşı tarafında alınmış, bu nedenle BC oVEMP 
yolağının çaprazlandığı düşünülmüştür (62,64). Benzer 
şekilde, normal bireylerde AC ses uyarısı ile oVEMP 
cevaplarının, bazen bilateral alınabilse de, esas olarak 
kontralateral gözden kaydedildiği gösterilmiştir (60). Do-

layısıyla, inferior oblik kaslara giden sakkülo-oküler yo-
lağın temelde çaprazlandığı düşünülmektedir. Superior 
vestibüler sinir nöriti olan veya cerrahi olarak unilateral 
vestibüler siniri kesilen hastalarda n10 asimetri oranı 
yüksek bulunmuştur. Bu da, superior vestibüler sinir 
liflerinin oVEMP gelişiminde özellikle önemli olduğunu 
düşündürmektedir (65). AC oVEMP’ler, unilateral vesti-
büler kayıplı hastalarda etkilenen kulağın uyarılması ile 
alınamazken, sensörinöral işitme kaybı olan hastalarda 
alınabilmektedir. Bu ise, oVEMP cevaplarının vestibüler 
bağımlı olduğunu göstermektedir (58,60). 

AC ses uyarıları ve alın vuruşları ile elde edilen ilk 
oVEMP dalga tepeleri negatiftir; ancak oVEMP dalga-
larının temel özellikleri, inferior oblik kas aktivitesi ve 
verilen uyarı şeklinden etkilenir. BC uyarıların nereden 
verildiğine göre de dalga özellikleri değişebilir (2,66,67). 
Galvanik uyarı ile dalga polaritesi değişebilir (68). “Gal-
vanik uyarı koklear-retrokoklear ayrımında kullanılır.” 
Lateral düzlemde kafa hareketleri ile her gözde farklı 
özelliklerde oVEMP kayıtları alınabilir (69). Neticede, 
oVEMP’in temel özellikleri, verilen uyarının şekli ve 
yerinden etkilenir. Bu etkilenmelerin sebebi ise henüz 
tam olarak belirlenmiş değildir. oVEMP ve cVEMP sıklık-
la bir arada ve tamamlayıcı testler gibi kullanılsa da her 
birinin kendine has özellikleri ve klinik önemi, ilerleyen 
yıllarda daha da netleşecektir.    

Resim 4. Normal bir 
oVEMP cevabı görül-
mektedir.
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Sonuçların yorumlanması
“En çok tercih edilen uyaran tone-burst’dür. Bizim de 
kliniğimizde tercih ettiğimiz form, 500 Hz ve rarefaction 
polaritesidir. Bununla birlikte, klik uyaranlar da kullanı-
labilmektedir.” 145 dB SPL’de 0.1 ms AC klik uyaranlara 
karşı 60 yaşının altındaki herkeste cVEMP cevabı alın-
ması gerektiği bildirilmiştir (2). cVEMP ve oVEMP amp-
litüdleri otolit fonksiyonunun kantitatif ölçüsü olarak 
kullanılabilir. Amplitüd asimetri oranı (AR), kullanılan 
temel parametrelerden biridir. AR: (Büyük cevap - Dü-
şük cevap)/(Büyük cevap + Küçük cevap) x 100 formü-
lüyle hesaplanır. Normal düzeltilmiş VEMP amplitüdleri 
0.5-3 arasında değişir. Düzeltilmiş amplitüdler için asi-
metri oranı %35’ten düşük olmalıdır (6). Hem p13 hem 
de n23 tepe latanslarıdır; büyük amplitüdlü cevaplar 
latans uzamasına sebep olabilirler. Amplitüdler çok bü-
yükse veya bir “üçüncü pencere sendromu” varlığından 
kuşkulanılıyorsa, eşik ölçümleri yapılabilir. Bir testte 
elde edilen eşik değerinin normal bireyler için saptan-
mış olan değerin altında olup olmadığını belirlemek 
önemlidir (70). Normal eşikler 120-145 dB SPL arasında 
olmalıdır (6). VEMP latansları da önemlidir. Yaşla bera-
ber, cVEMP amplitüdleri düşer, refleks asimetrisi artar, 
eşikler yükselir, tepe latansları uzar (6,35,36). 
Normal bireylerde oVEMP cevabı görülme prevalan-
sı, refleks simetrisi ve uyarı eşikleri cVEMP’e benzer 
(2,60). oVEMP için kliniğimizde kullanılan normatif la-
tans ve amplitüd değerleri Tablo 1’de verilmiştir (71). 
Bu noktada vurgulanması gereken, cevap parametrele-
rinin uyarı çeşidi (ses veya titreşim), dalga formu (klik 
veya tone burst), şiddeti ve süresinden etkilendiğidir. 
Her merkezin kendine ait normatif verilerini toplaması 
ve kullanması gerekmektedir. 
cVEMP vestibulo-kolik refleks yolağının, oVEMP ise 
vestibulo-oküler refleks yolağının bütünlüğünü ölçtü-
ğü için cevap yokluğu veya asimetri gözlendiğinde bu 
refleks yolaklarındaki herhangi bir yeri tutan lezyondan 
şüphelenilebilir. Santral patolojilerde genellikle refleks-
lerde gecikme görülür. Her iki tarafta cevap alınama-
ması, lezyonun end-organlarda, veya vestibüler sinirin 
vestibüler çekirdeğe kadar olan herhangi bir kısmında 
olduğunu düşündürür (iletim tipi işitme kaybı dışlanma-
lıdır). Deneysel hayvan çalışmalarından çıkarılan sonuç, 
AC cVEMP ve oVEMP’lerin baskın olarak sakkülü, kemik 

tireşim uyarılarının ise hem sakküler hem de utriküler 
afferentleri uyardığıdır (2).  Afferent lifler vestibulo-
kolik ve vestibulo-oküler yollar için birebir aynı olmaya-
bileceği için, periferik vestibüler lezyonlarda cVEMP ve 
oVEMP’ler birebir aynı sonuç vermeyebilir. 
Odyometrik testte ölçülen hava-kemik mesafesi yak-
laşık 30 dB’i aştığında AC cVEMP cevapları kaybolur; 
çünkü iç kulağa ulaşan uyarı, cVEMP çıkarmak için ge-
reken eşiğe ulaşamaz (19,72,73). Dolayısıyla, iletim tipi 
işitme kayıplarında AC cVEMP cevapları beklenmez. 20 
dB’den fazla hava-kemik mesafesi bulunan hastalarda 
cVEMP’ler normal alınıyorsa, superior semisirküler ka-
nal dehisansı olasılığı dışlanmalıdır (74,75).
Akut vestibüler nörit, sıklıkla vestibüler sinirin superi-
or bölümünü tutar. Daha az sıklıkta superior ve inferior 
vestibüler sinir birlikte tutulur, izole inferior vestbüler 
sinir tutulumu ise nadirdir (76). Superior vestibüler si-
nirin selektif tutulumu, VEMP çalışmaları ile desteklen-
miştir. Nitekim, sakküler uyarım ve inferior vestibüler 
sinir yoluyla alındığı bilinen AC cVEMP cevaplarının, 
vestibüler nöritli kulakların sadece %20-30’unda alına-
madığı bildirilmiştir (16,77). Kafaya vuruş uyarıları ile 
tetiklenen ve normalde hem superior hem de inferior 
vestibüler sinir yoluyla elde edilen cVEMP cevaplarının 
vestibüler nöritli hastalarda alınamama oranı ise daha 
yüksektir (20). 
Meniere hastalığında, tutulan kulakların %55’inde AC 
cVEMP’lerin alınamadığı bildirilmiştir (78). Meniere 
hastalığının ilerleyen evrelerinde cVEMP’ler kaybol-
makta (79), gliserol, furosemid veya endolenfatik hid-
ropsu azaltan ilaçlarla ise cevaplar tekrar ortaya çık-
makta veya artmaktadır (80-82). Akut atak sırasında 
cVEMP’lerde dalgalanmalar olduğu, atak sonrasında 
cevapların düzeldiği de bildirilmiştir (83). Tek başına 
cVEMP amplitüdlerine bakılarak ise, tutulan kulak ha-
kında karar verilemez. Nitekim, Meniere hastalığının 
erken döneminde AC cVEMP amplitüdlerinin artabile-
ceği görülmüş, bunun muhtemelen hidropik sakkülün 
stapes tabanına basması ve sakkülün düşük seslere 
hassasiyetinin artmasından kaynaklandığı düşünülmüş-
tür (2,84). Meniere hastalığı bulunan hastalarda hem 
etkilenen kulakta hem de etkilenmeyen kulakta cVEMP 
eşiklerinin arttığı bildirilmiştir (85).
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BPPV’si olan hastaların çoğunda AC cVEMP’ler elde 
edilmekte; ancak özellikle tedaviye dirençli BPPV’si 
olan bazı hastalarda amplitüd değişiklikleri ve/veya 
latans uzamaları olduğu görülebilmektedir (86-89). 
Ancak, posterior semisirküler kanalın cerrahi olarak tı-
kanmasından sonra, VEMP amplitüd asimetrisi ve p13 
latanslarının değişmediği de bildirilmiştir (89,90).
Vestibüler schwannomu olan kulakların %80’inde AC 
VEMP’lerin alınamadığı ya da amplitüdlerin düştüğü bil-
dirilmiştir (91-93). Tümör boyutu büyüdükçe ve tümör 
medialde yerleştikçe cVEMP anormallikleri artmaktadır 
(94,95). AC cVEMP’ler, vestibüler schwannom hastala-
rında vestibüler rezervin saptanması için de kullanıla-
bilir. Cerrahi öncesi normale yakın cevapları olanlarda, 
cerrahiden sonra daha gürültülü bir deafferentasyon 
tablosu gelişmesi beklenebilir (2). 
AC cVEMP’lerin intratimpanik gentamisin injeksiyonu 
sonrası bozulduğu, ancak rezidüel vertigo atakları ile 
korele olmadığı bildirilmiştir (96-98). Superior semi-
sirküler kanal dehisansı, bilateral vestibülopati, santral 
vestibüler patolojiler gibi çeşitli hastalıklarda da cVEMP 
ve oVEMP cevaplarının etkilenebileceği bildirilmiştir 
(2,74,75). Gerek cVEMP, gerekse oVEMP testlerinin 
klinik geçerlilikleri ve güvenilirlikleri zaman içinde olgu 
sayısı yüksek klinik çalışmalarla desteklenecek ve non-
invaziv, uygulanması kolay olan bu testlerin klinikteki 
uygulama alanları giderek genişleyecek gibi görünmek-
tedir. 

Tablo 1. Kliniğimizde oVEMP ölçümleri için farklı iki 
uyarı tipi ile elde edilmiş normatif amplitüd ve latans 
verileri görülmektedir. (BC: Kemik iletimi; AC: Hava ile-
timi)
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