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I. ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Вестибуларната патология заема важно място в 
Оториноларингологията. По-голяма е честотата на периферният 
световъртеж причинен от заболявания на вътрешното ухо. Диагностиката 
на вестибуларната дисфункция често се явява сложна клинична задача 
поради разнообразната патология. Повечето тестове които се използват за 
рутинна вестибуларна оценка дават информация за функцията на 
хоризонталния полуокръжен канал (битермичен калоричен тест, head 
shaking тест, ротационните тестове), а някои от тях изискват 
последователно изследване на трите двойки полуокръжни канала (HIT/ 
vHIT). 

През последните 10-15 години в клиничната практика навлезе 
изследването на вестибуларните евокирани миогенни потенциали (VEMP) 
като се проучват редица нови диагностични възможности на метода. 
VEMP тест се използва за неврофизиологична оценка на отолитовия апарат 
на вестибуларната система. Диагностичните възможности на VEMP се 
използват и за оценка функцията на отолитовите рефлексни пътища. 
Различават се сVEMP (цервикален VEMP) и oVEMP (окулярен VEMP) 
тест.  

VEMP е неинвазивен метод при който, чрез звукова стимулация или 
вибрация се стимулират нервните клетки на utriculus или sacculus и по пътя 
на вестибулоокулярият или вестибулоцервикалният рефлекс импулсите 
достигат до musculus оbliquus infеrior, съответно musculus 
sternocleidomastoideus и се регистрират вестибуларните евокирани 
миогенни потенциали. Tози тест е сравнително нов и се използва за 
уточняване на вестибуларната дисфункция. 

Чрез стимулиране със силен звук cVEMP е успешно регистриран и 
записан при новородени на възраст над три до пет дни и възрастни. 
оVEMP се използва за оценка отолитовоокулярният рефлекс. Чрез 
използването на въздушно проведени стимули или костна вибрация 
oVEMP могат да бъдат регистрирани при деца на възраст над три години и 
възрастни лица. оVEMP не е изследван и проучен при деца на възраст под 
три години. оVEMP не присъства при новороденото. 

Типични VEMP вълни се регистрират при звукова стимулация с 
интензитет над 90 dB. Според повечето проучвания най-чувствителните и 
специфични звукови стимули за провеждане на VEMP тест са с честота 
500Hz и 750Hz. 
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Целта на тестът cVEMP е да определи дали sacculus, долния 
вестибуларен нерв и централните връзки са интактни и работят нормално. 
сVEMP са инхибиторни рефлексни отговори генерирани след звуков 
стимул на sacculus. За разлика от cVEMP, oVEMP е главно кръстосан 
рефлекс, който е типично възбуждащ по характер. 

При VEMP изследването се отчита продължителността на 
латентността (в ms.), големината на амплитудата (в mv), съотношението на 
амплитудите-aсиметрията на амплитудата (Ratio of the amplitudes). 

При VEMP изследването може да се използват различни стимули. 
VEMP генерирани чрез кликвания имат по-голяма амплитуда на вълната 
p13-n23 и по-малка латентност. Освен стимуларане с click, се използва и 
chirp стимул. Walter et al. съобщават, че използването на стимули CHIRP е 
по-ефективно от CLICK. Те все повече се използват за диагностична 
аудиологична оценка като ефективно средство за получаването на 
акустично предзвикани отговори в стеснени или разширени честотни 
диапазони. CHIRP може да бъде описан като акустичен стимул, в който 
честотата варира с времето, увеличава се и намалява. 

VEMP се регистрират при всички индивиди и при пациенти с 
невросензорна глухота, но с нормален вестибуларен апарат. VEMP тест е 
обективен метод за изследване на световъртежа от периферен и централен 
произход. 
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II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

Цел: Определяне възможностите на VEMP тестовете като 
обективни методи за доказване на вестибуларните отклонения в 
процеса на диагностика на доброкачествения пароксизмален 
позиционен световъртеж и острата вестибуларната дисфункция.  
 

Задачи: 
1. Да се представят и проследят промените в VEMP тест при 

пациенти с диагноза доброкачествен пароксизмален позиционен 
световъртеж (BPPV). 

2. Да се представят и проследят промените в VEMP тест при 
възрастни и деца с диагноза остра вестибуларна дисфункция (аcute 
vestibular dysfunction). 

3. Да се анализират резултатите от VEMP теста на пациентите с 
диагноза - доброкачествен пароксизмален позиционен световъртеж и да се 
сравнят с контролната група от здрави субекти. 

4. Да се анализират резултатите от VEMP теста на пациентите с 
диагноза остра вестибуларна дисфункция и да се сравнят с контролната 
група от здрави субекти. 

5. Сравнително да се представят резултатите получени от рутинното 
отоневрологично изследване и от VEMP тестoвете в началото, преди 
започване на лечението, един месец след проведеното лечение, и три 
месеца след проведеното лечение. 

6. Да се определят най-важните индикации за приложението на 
VEMP тестовете в диагностиката на заболяванията на вестибуларната 
система. 
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III.  МАТЕРИАЛ 

Обект на проучването са 95 пациента на възраст от 6 до 60 
години с вестибуларна патология и 39 здрави субекти. Формираха се 
няколко групи: 
 

1. Пациенти с диагноза остра вестибуларна дисфункция 
1.1 Пациенти с диагноза остра вестибуларна дисфункция на възраст 

от 19 до 60 години-42 пациенти 

1.2 Деца с вестибуларна дисфункция на възраст от 6 до 18 години – 
18 пациенти. 

• Деца с вестибуларна дисфункция от 6 до 12 години – 7 
деца 

• Деца с вестибуларна дисфункцияот 13 до 18 години – 11 
деца 

Средната възраст на изследваните пациенти в диапазаон от 6-60 
години е 32,42±1,99 години. 

От изследваните пациенти с остра вестибуларна дисфункция на 
възраст от 6-60 години преобладава женския пол 

2. Пациенти с диагноза доброкачествен позиционен 
пароксизмален световъртеж(BPPV) на възраст от 19 до 60 години 
– 35 пациенти 

Средната възраст на изследваните пациенти е 47,14±1,72 години, в 
диапазон от 18-60 години. Преобладава женския пол. 

3. Контролна група от здрави субекти -без анамнестични 
данни за вестибуларна симптоматика, без патологични 
отклонения в статуса на ЛОР органи установено чрез субективни 
и обективни методи, без наличие на спонтанна и латентна 
вестибуларна симптоматика след извършване на отоневрологично 
изследване, (изключен ценрален и периферен отоневрологичен 
синдром) – 39 лица. 

 

VEMP тест се проведе в отоневрологичния кабинет на УНГ клиника 
към УМБАЛ „Свети Георги” град Пловдив. 

Проучването бе одобрено от Комисията по етика към МУ град 
Пловдив. 

Преди извършването на VEMP тест на всеки пациент или настойник 
(при изследване на дете) се разяснява и се провежда подробно запознаване 
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с естеството на изследването и приноса му за диагностиката на 
вестибуларното заболяване от което страда. Всички участници дават 
информирано писмено съгласие. 

VEMP изследването се извърши в началото. Резултатите получени от 
VEMP теста се проследиха един месец след проведено лечение при 
извършване на контролен преглед и три месеца след проведено лечение. 

IV. МЕТОДИ 

1.Клинични методи 

1.1 Анамнеза на пациента 
Анамнеза на оплакванията на пациента в момента на прегледа: 

честота, продължителност и давност на оплакванията от световъртеж или/и 
замайване, засилване на оплакванията при движение, оплаквания от гадене 
и/или повръщане, изпотяване, сърцебиене, нестабилност при движение със 
залитане в определена посока, усещане за потъване, оплаквания от 
главоболие, тежест в главата, зрителни смущения. 

Анамнеза за придружаващи заболявания: Пациентите се разпитват за 
нерегулирано високо кръвно налягане, сърдечни заболявания, 
ендокринологични заболявания (диабет, хипо или хипертиреоидизъм, 
менструални смущения), болести на шийни прешлени, вирусни инфекции, 
бактериални инфекции на уши, нос, гърло, травми на главата, работа при 
шум и вибрация, медикаменти, проведени консултации с други 
специалисти и необходимост от допълнителни консултации за нуждите на 
точната диагноза (интернист, педиатър, невролог, неврохирург, кардиолог, 
очен лекар, хематолог ендокринолог, ревматолог и други ). 

Параклинични и образни изследвания - (ренгенография, доплерова 
сонография, КАТ, ядреномагнитен резонанс) извършени преди прегледа на 
пациента и извършване на допълнителни изследвания необходими за 
диагностицирането на сиптомите и за изключване на световъртеж от 
централен произход (централна патология). 

1.2 Оториноларингологичен преглед: отоскопия, предна риноскопия, 
мезофарингоскопия 

2.Функционално-диагностични методи 

2.1 Тонална прагова аудиометрия - Субективен метод за изследване 
на слуха и за установяване на нарушения в слуховия анализатор. Чрез нея 
се определя минималният праг на слуха по въздушен и костен път. 
Акустичното дразнене подавано от аудиометричния апарат е чист 
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синусоидален тон. Той представлява ритмично потарящо се във времето 
синусоидално трептене с определена дължина на вълната. Честотата на 
подавания от аудиометъра тон е в диапазона 250Hz- 8000Hz до 20000Hz и 
интензитет 20 dB- 100 dB. 

С аудиометрията може да се определи дали е налице звукопремно 
намаление на слуха (увреждане на слуховия нерв или на кохлеата ) и/или 
звукопроводно намаление на слуха (увреждне на тъпанчето или на 
слуховите костици на средното ухо). Получените данни се нанасят в 
специални бланки – аудиограми.  

Използвахме аудиометър MAIKO MA 52 за извършване на тонална 
прагова аудиометрия. 

2.2. Тимпанометрия с рефлексометрия. 

2.3. Неврологични тестове. Изследва се кожна и лигавична 
сетивност. 

2.4. Отоневрологично изследване. От отоневролигичното изследване 
– данни за периферна вестибуларна симптоматика 

2.5. Други тестове: 
Head Shаking тест за диагностициране на латентен нистагъм, HIT 

тест за изследване на наличие на сакади (позволява да се определи 
асиметрията между двата хоризонтални канала ), vHIT тест, калоричен тест 
за диагностика на едностранна вестибуларна хипофункция, Dix Hаllpikе-за 
изследване на задния полуокръжен канал при BPPV заболяване, Supine 
Roll Test (Pagnini-McClure маньовър) за изследване на хоризонталния 
полуокръжен канал. 

2.6. VEMP тест 

3. Статистически методи: 

Събраната първична информация е анализирана с помощта на 
следните статистически анализи: 

1. Приложихме дескриптивна статистика за описание на резултатите. 
Резултатите са представени чрез средна аритметична стойност и 
стандартна грешка (mean, Std. Error). 

2. Оценката на относителен дял и честотните разпределения при 
качествени (неметрирани) и групирани данни извършихме чрез 
алтернативен анализ. 
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3. При тестването на хипотези са приложени различни критерии на 
непараметричния анализ: критерия на съгласие на Пирсън (χ2), 
Колмогоров-Смирнов, 
4. За онагледяване на явленията са използвани възможностите на  

Графичния анализ 

Данните са обработени чрез статистически програмен пакет SPSS 
ver.19.0. 

За ниво на значимост на нулевата хипотеза бе прието Р<0.05. 

 

V. VEMP тест 
Изследването на вестибуларните евокирани миогенни потенциали 

(VEMP) се извърши с компютърна система eVEMP usb BioMed. VEMPusb 
е цялостна система за изследване на отолитовите органи. 

Устройството е предназначено за кратковременна работа с пациенти 
и се състои от няколко компонента. Като централа служи комппютър с 
вградени USB контролери и инсталиран e VEMP софтуер. 

Системата се състои от: 
1.еVEMPusb-устройството се използва за запис на ЕМГ сигналите, 

генерира стимулиращи тонове иправи трансфера на данни през USB. То е 
галванично изолирано и проектирано спрямо ниво на защита клас II. 
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2.еVibrationusb  -Biofeedback устройство за контрол на мускулния 
тонус по време на е VEMP изследването. 

3.Цветово кодирани електродни кабели. Те се използват в 
комбинация с мокри електроди за записване на ЕМГ сигнали. За постигане 
на желаните сигнали се извършва стимулация чрез HAD 280 въздушно 
проводими слушалки. 

 

 

 

По време на изследването пациента лежи върху кушетка. 
Електродите се поставят на определените места за cVEMP и оVEMP тест. 
Следи се слушалкитe плътно да са прилепнали върху ушите. 

Двата активни електрода при cVEMP изследване се поставят върху 
средна трета на двата musculus sternocleidomastoideus, един референтен 
електрод се поставя супрастернално, а наземния се поставя на челото.  

 

 



 

При oVEMP изследването
см. под центъра на двата
поставят 1-2см. под активните

Записаните резултати
като четири диаграми (
ляво/дясно). Ако има записани
Когато не се възпроизвежда
при oVEMP и cVEMP изследването

 

При cVEMP, пациентът
хоризонталната равнина за
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изследването двата активни електрода се
двата долни клепача, двата референтни
активните, а наземният на челото.  

резултати на изследването се представят
диаграми (две за сVEMP ляво/дясно, две

има записани вълни, sacculus и utriculus 
възпроизвежда характерната двуфазната форма

 cVEMP изследването се счита че отсъства отговор

пациентът повдига главата си 30° 
равнина за да се активира musculus sternocleidomastoideus.

електрода се поставят на 1 
референтни електроди се 

представят на монитора 
дясно две за oVEMP 
 utriculus са интактни. 

форма на вълните 
отсъства отговор. 

 

 30° нагоре над 
sternocleidomastoideus. 

 



 

При сVEMP изследването
слушалките, или по костен
състоянието на macula saccul
вестибулосакуларните пътища

При oVEMP пациента
Отчита се състоянието macula utricul
нерв за контралатералната

 

 

Двата електрода при
долният ръб на двете очи
долния кос мускул (musclus obliquus inferior). T
мускул е разположен под
гледа нагоре. 

cVEMP се представя
положителен пик със средна
отрицателен пик със средна
p13-n23. 

13 

изследването чрез звукова стимулация подадена
по костен път чрез вибрация се отчитат

 macula sacculае, долния вестибуларен

пътища oт поставените електроди. 

пациента гледа нагоре. oVEMP е тест за macula utricul
състоянието macula utriculаe и горния клон на вестибуларния

контралатералната страна на поставените електроди.

електрода при oVEMP се поставят на един сантиметър
двете очи като целта е записването на ЕМГ

 (musclus obliquus inferior). Tъй като долният
разположен под очната ябълка, той се активира когато

представя от двуфазна вълна. Първата
със средна латентност 13ms.-p13 вълна, последвано
със средна латентност 23 ms.-n23 вълна, двуфазна

стимулация подадена през 
отчитат резултати за 

вестибуларен нерв и 

тест за macula utriculае. 
клон на вестибуларния 

електроди. 

 

един сантиметър под 
ЕМГ активност от 

като долният косов 
активира когато пациента 

Първата вълна има 
вълна, последвано от 
лна, двуфазна вълна 
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Изследване 1. Нормален  cVEMP тест.  

 

Вълната p13-n23 може да бъде регистрирана при пациенти с 
двустранна сензоневрална глухота p13-n23 вълна, нo не се регистрира при 
пациенти с едностранна вестибуларна загуба. 

 

 

Изследване 2. Атипична cVEMP вълна  в  дясно ухо .  

 

При oVEMP теста се регистрира двуфазна вълна n-p. Първият 
двуфазен потенциал има отрицателен (-) пик със средна латентност 10 ms -
n10 вълна, последвано от положителен (+) пик на вълната със средна 
латентност 15 ms-p15 известно като n10-p15. 
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Изследване 3. Нормален  оVEMP тест  

 

VI. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

1. Представяне и проследяване промените в VEMP тест при пациенти 
с диагноза -доброкачествен позиционен пароксизмален световъртеж 
(BPPV). 

При първият преглед на проследените пациенти (35 човека) с 
диагноза BPPV, при отоневрологичното изследване се установи 
отклонение при всички болни. Тестът на Dix-Hallpike (ДХТ) бе 
положителен при 22 от тях, което показва засягане на задния полуокръжен 
канал. При останалите 13 изследвани се установи отклонение при supine 
roll тест- засягане на хоризонтален полуокръжен канал.  

От проведеният VEMP тест, при 11 пациенти с диагноза 
доброкачествен пароксизмален позиционен световъртеж се регистрираха 
отклонения при cVEMP тест като при 2 се регистрираха атипични вълни за 
едното ухо, при 6 пациента –увеличено амплитудно съотношение, при 1 се 
регистрира вълна с ниска амплитуда за едното ухо, при 2 се регистрира 
вълна с увелична латентност за едното ухо. При 24 болни се регистрираха 
типични вълни за cVEMP- положителна р13 и последваща отрицателна n23 
вълна. 

От извършеният oVEMP тест при 31 от пациентите се регистрираха 
отклонения, при 17 от тях се регистрираха атипични криви за едното ухо и 
при един се регистрира атипични вълни за двете уши, при 9 се регистрира 
увеличено амплитудно съотношение, при при 4 пациента се регистрира 



 

двувълнова крива n10
Преобладават отклоненията

При болните с поставена
позиционен световъртеж
евокирани миогенни потенциали
проведеното изследване
Seung-Han MD et al. 
контралатералната - здрава
(2011), също се установяват
изследваните пациенти. 
променен при 30,4% от
засегнатите уши, а при 4.3% 

От проведеното изследване
различни отклонения, като
увеличено амплитудно 
едностранно, p-n вълна с
на Longo G and al. (2012)
изследваните пациенти с
атипични вълни или VEMP 
(2011) също установяват
BPPV могат да се регистрират
удължена латентност. Akk
удължена латентност при

 

Диаграма 1-Сравняване
оVEMP тест 
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10-p15 удължена латентност за 
отклоненията при оVEMP тест.  

с поставена диагноза доброкачествен пароксизмален
световъртеж се регистрират аномалии във вестибуларните

миогенни потенциали аналогично на резултатите
изследване (Korres S et al. (2011), Longo G et al.

 (2010). Необичайни VEMP са установени
здрава страна. В проучването на Stavros Korres

установяват аномалии в VEMP теста- при 31,1% 
пациенти. И според Giovanni Longo et al. (2012), VEMP 
 30,4% от BPPV болните, като при 10.9% 

при 4.3% при незасегнатите уши. 

проведеното изследване на сVEMP и оVEMP се
отклонения, като атипични вълни за едното 
амплитудно съотношение, p-n вълна с ниска

вълна с удължена латентност. Аналогични са
(2012) които съобщават, че при VEMP 

пациенти с BPPV могат да се регистрират нормалн
или VEMP вълни с удължена латентност.

установяват, че при VEMP изследването на
регистрират нормални вълни, да липсват

Akkuzu et al (2016) установяват VEMP 
латентност при някои пациенти с BPPV. 

Сравняване на резултатите от cVEMP тест с 

cVEMP

oVEMP

за едното ухо. 

доброкачествен пароксизмален 
във вестибуларните 

резултатите получени при 
et al. (2012), Lee 

са установени и на 
 Stavros Korres et al. 
при 31,1% от BPPV 

et al. (2012), VEMP е 
 10.9% отсъства при 

VEMP се установиха 
едното ухо, вълни с 

ниска амплитуда 
Аналогични са резултатите 

 VEMP записите на 
нормални вълни, 

. Korres S et al. 
на пациентите с 

липсват или да са с 
VEMP вълни с 

 

 с резултатите от 

cVEMP

oVEMP



 

От проведените 
отклоненията при оVEMP 
регистрират атипични вълни
съотношение. oVEMP тест
cVEMP тест при диагностициране
отклонения при оVEMP тест
утрикуларна дисфункция
проучването на Niraj Kumar Singh 
чувствителността на oVEMP
висока е чувствителността
cVEMP за идентифициране
чести и според проучването

Един месец след лечение
статокинетичните проби
положтелен. При тях се и
извърши HIT (vHIT) тест
сакади при изследване
пациента при HIT (vHIT) 
канал. Резултатът от

подобряване на състоянието

 

Диаграма 2-Сравнение
началото с резултата

 

От проведеният cVEMP
при cVEMP. При 1 пациент
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 сVEMP и оVEMP изследвания
оVEMP тест. При по-голяма група от пациентите

атипични вълни за едното ухо и увеличено
oVEMP тест е по-подходящ за клинично 

диагностициране на BPPV. По-често се
VEMP тест в сравнение със cVEMP, което предполага

дисфункция е по-честа. Аналогични са резултатите
raj Kumar Singh et al. (2016) според които
на oVEMP тест. Също и според Hui Xu et

чувствителността и специфичността на oVEMP в
идентифициране на BPPV. Анормални oVEMP отговори

проучването на Korres et al (2011). 

след лечение, при 28 болни се установиха
проби. При 13 пациента теста на Dix
тях се извърши маньовъра на Semont. При 15 

тест. При 10 пациента се регистрираха
изследване на хоризонталния полуокръжен канал
 HIT (vHIT) тест се установи засягане на заден

от отоневрологичното изследване

състоянието на пациентите 

Сравнение на резултатите от отоневрологичното
резултата получен един месец след проведено лечение

cVEMP тест при 1 пациент се регистрира отклонение
пациент не се извърши сVEMP изследване

в началото

след 1 мес.

изследвания, преобладава 
група от пациентите се 
увеличено амплитудно 
клинично проучване от 
често се регистрират 
което предполага, че 
са резултатите от 
които по- голяма е 

et al. (2016) по-
 oVEMP в сравнение със 
 oVEMP отговори са по-

установиха отклонения в 
 Dix-Hallpike беше 
При 15 пациента се 

регистрираха коригиращи 
полуокръжен канал. При 5 

заден полуокръжен 
изследване установява 

 

отоневрологичното изследване в 
проведено лечение. 

регистрира отклонение само 
изследване. 

в началото

след 1 мес.



 

При 33 пациента се
уши при cVEMP.  

При извършване на
отклонения, като при 16 
едното ухо, при 6- увеличено
регистрира двувълнова крива

При 10 пациенти се
oVEMP тест. 

 

Диаграма 3-Сравняване

 

 

При 3 от пациентите
криви и при отоневрологичното

отклонения.  

След три месеца при
10 болни се диагностицира
при 5 – заден полуокръжен
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ациента се регистрираха типични двувълнови криви

извършване на oVEMP тест при 25 пациента се
16 човека от тях се регистрират атипич
увеличено амплитудно съотношение

двувълнова крива с удължена латентност за едното

пациенти се регистрираха нормални двувълнови

Сравняване на резултатите получени от двата теста
след проведено лечение. 

пациентите се регистрираха нормални сVEMP 
отоневрологичното изследване не се 

месеца при 15 пациента се извърши HIT (vHIT
диагностицира засягане на хоризонтален полуокръжен
полуокръжен канал. 

cVEMP

оVEMP

двувълнови криви за двете 

пациента се установяват 
атипични вълни за 

съотношение, при 3 се 
едното ухо. 

двувълнови криви при 

 

двата теста един месец 

сVEMP и oVEMP 
се регистрираха 

vHIT) тест. При 
полуокръжен канал, 

cVEMP

VEMP



 

Диаграма 4- Сравняване
три месеца след проведено лечение

 

 

Диаграма 5 - Сравняване
един месец след проведено лечение

 

 

Резултатът от проведено
след лечение установява подобряване
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Сравняване на резултатите от отоневрологичното
проведено лечение с резултата от отоневрологичното

началото 

Сравняване на резултатите от отоневрологичното
проведено лечение с резултат от отоневрологичното

месеца след проведено лечение. 

проведеното отоневрологично изследване
установява подобряване. 

в началото

трети месец

след 1 месец

след 3 месеца

 

оневрологичното изследване 
отоневрологичното изследване в 

 

неврологичното изследване 
тоневрологичното изследване три 

изследване три месеца 

в началото

трети месец

след 1 месец

след 3 месеца



 

Диаграма 6- Сравняване

 

От VEMP тест, при
изследването, като при 8
При 1 пациент се регистрираха
пациента се регистрираха
тест.  

Сравниха се резултатите

проведено след три месец
статистическа обработка
разлика между резултатите

 

Диаграма 7- Сравняване
три месеца след проведено
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Сравняване на резултатите от сVEMP и оVEMP 

при 15 пациента се установиха отклонения
при 8 се регистрираха атипични вълни за
регистрираха изменения в сVEMP и оVEMP. 

регистрираха нормални двувълнови криви за сVEMP 

резултатите от отоневрологичното

месеца с резултатите от VEMP изследването
обработка на данните се устнови, че няма
резултатите от двете изследвания р=0,156 (χ2=2,64)

Сравняване на резултатите от отоневрологичното
проведено лечение с резултатите от VEMP изследването

месеца. 

cVEMP

о

отоневрологично 

изслеване

оVEMP

 

 оVEMP тест. 

отклонения в оVEMP 
вълни за едното ухо. 
и оVEMP. При 16 
за сVEMP и оVEMP 

тоневрологичното изследване 
изследването. След 
няма съществена 
χ2=2,64) 

 

тоневрологичното изследване 
изследването след три 

cVEMP

оVEMP

отоневрологично 



 

При пациентите 
вестибуларните евокирани
регистрират отклонения
клинично проучване от
регистрират n10- p15 вълна
увелично амплитудно 
оплакванията на болните
VEMP. 

2.Представяне и проследяване
възрастни с диагноза остра

При всички - 42 възрастни
дисфункция при първият

отоневрологичното изследване
нистагъм под очилата на
латентен нистагъм под
HIT(vHIT) тест. При 23 болни
При 20 болни се установи
При 3 се установи отклонение
канал. При 4 болни

(дизрефлексия) едностранно
се установи отклонение

отоневрологичното изследване

 

Диаграма 8- Сравняване
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пациентите с BPPV се регистрират аномалии

евокирани миогенни потенциали. При BPPV 
отклонения при оVEMP тест. oVEMP е по

проучване от cVEMP при BPPV. При oVEMP 
p15 вълна с намалена амплитуда на засегнатите

амплитудно съотношение (Ratio). С подобряване

болните се подобряват и резултатите от изследването

Представяне и проследяване промените в VEMP тест
диагноза остра вестибуларна дисфункция. 

възрастни пациенти с диагноза остра
първият преглед се установи отклонение

изследване. При 3 пациенти се регистрира
илата на Frenzel. При 12 Нead shaking тест

под очилата Frenzel. При 27 болни
 23 болни се установи отклонение при HIT 

установи засягане на хоризонталния полуокръжен
отклонение в HIT(vHIT) тест за задния
болни се установи вестибуларна хипорефлексия

едностранно след калорична проба. При всички
отклонение в статокинетичните 
изследване се извърши с/о VEMP тест. 

Сравняване на отклоненията при сVEMP и оVEMP 
началото. 

cVEMP

oVEMP

регистрират аномалии във 
 BPPV по-често се 
е по-подходящ за 

 oVEMP изследване се 
засегнатите уши и 
подобряване на 
от изследването на 

 VEMP тест при деца и 

остра вестибуларна 
установи отклонение в 

регистрира спонтанен 
ead shaking тест установи 

болни се извърши 
при HIT (vHIT) тест. 
полуокръжен канал. 
задния полуокръжен 

вестибуларна хипорефлексия 
При всички пациенти 

статокинетичните проби. След 

 

 оVEMP тест в 

cVEMP

oVEMP
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При сVEMP тест при 28 пациента се регистрираха типични криви - 
положителна р13-отрицателна n23 двуфазна вълна, при 4 болни–атипична 
вълна за едното ухо, при 5 пациента се регистрира p-n вълна с удължена 
латентност за едното ухо, при 4 се регистрираха вълни с увеличено 
амплитудно съотношение и при един пациент –вълна с понижена 
амплитуда за едностранно ухо. 

При 5 пациента се регистрираха типични криви за оVEMP, при 21 
изследвани се регистрираха атипични вълни за едното ухо, при 9 болни - 
вълни с увеличено амплитудно съотношение, при 2 пациента се регистрира 
n-p вълна с удължена латентност за едното ухо, при 4 се регистрираха 
атипични вълни за двете уши. 

Преобладаваха отклоненията при оVEMP тест. При 5 болни се 
регистрираха типични криви за cVEMP и оVEMP тест. 

От проведеният VEMP тест при 14 болни се регистрираха 
отклонения при cVEMP тест (28%), а при 37 пациенти се установиха 
отклонения при oVEMP тест (47%). По-различни са резултатите от 
проучването на Ana Paulla Serra et al. (2012), които установяват че при 
пациентите с едностранна хронична вестибуларна хипофункция се 
регистрират променени вестибуларни евокирани миогенни потенциали 
(VEMP) в 63,63% от случаите. Разлики има и при проучването на Tatiana 
Rocha Silva and al.(2017) според които при 43,30% от пациентите с 
вестибуларна хипорефлексия са имали промени както в цервикалния така и 
в окулярния VEMP тест като 57% уши от тях показват аномалии в 
цервкалния VEMP и 63% уши показват промяна в окулярният VEMР тест. 

Анализът на отговорите от комбинирания цервикален и окулярен 
VEMP тест показва резултати, които допълват диагнозата остра 
вестибуларна дисфункция. Асимптоматичните уши на пациентите с 
вестибуларна хипорефлексия показват също промени в двата теста. 

При VEMP изследването на болните с диагноза вестибуларен неврит 
се регистрираха различни отклонения. Ana Paula Serra et al. (2012) също 
установяват, че при тези пациенти сVEMP теста може да покаже 
удължаване p13 вълна и/или удължаване на n23 вълна, амплитудна 
асиметрия или отсъстващи вълни. Аналогични са резултатите от 
проучването на Brantberg K et al. (2003), които установяват че само при 
34% от пациентите с вестибуларен неврит се регистрират изменения в 
индуцираното от клика сVEMP на увредената страна. 

Сравнявайки резултатите от сVEMP и оVEMP тест се установи, че 
преобладават отклоненията при оVEMP тест. Shin et al. също доказват че 
73.2% от пациентите с VN са имали аномалии в oVEMP, като Ratio при 



 

oVEMP тест е увеличено
клона на вестибуларния
тези с ограничено, болестно
вестибуларния нерв установено
които се регистрираха
едностранно, аналогично
Serra et al. (2011). 

Един месец след проведено
установи отклонения в статокинетичните
латентен нистагъм под очилата
пациента HIT тест(vHIT 
установи отклонение в отоневрологичното

 

Диаграма 9- Сравняване
началото с

 

VEMP тест. При 33 
за сVEMP, при 4 - 
амплитудно съотношение
ухо, при двама- p-n вълна
осъществи cVEMР. 

При 17 пациента се
се установиха се промени
атипична вълна за едното
съотношение, при двама
едното ухо.  
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увеличено при VN -68,2%. Пациентите със засягане
вестибуларния нерв, показват по-високи абнормни
ограничено, болестно засягане само на горния

установено от Adamec I and al. (2014)
регистрираха при VEMP тест се установяват
аналогично на установените при проучванията

след проведено лечение, отоневрологичното
отклонения в статокинетичните проби при 31 пациента

под очилата на Frenzel при 5 от тези 
(vHIT тест) показа отклонения. При 11 пациенти

отклонение в отоневрологичното изследване. 

Сравняване на резултатите от отоневрологичното
началото с резултатите един месец след лечение. 

33 пациента се регистрираха типични
 се регистираха двувълнови криви

съотношение, при 1 се регистрира атипична вълна
вълна с удължена латентност. При 2 

пациента се регистрираха типични вълни за о
промени при оVEMP като при 18 лица се
за едното ухо, при 5 –с увеличено
двама се регистрира вълна с удължена

отклоненията при оVEMP тест. 

в началото 

след месец

със засягане на двата 
абнормни oVEMP от 

горния клон на 
(2014). Отклоненията 

установяват предимно 
проучванията на Ana Paulla 

отоневрологичното изследване 
пациента. Видя се 

тези болни. При 26 
 11 пациенти не се 

 

отоневрологичното изледване в 
 

типични p13-n23 вълни 
криви с увеличено 

атипична вълна за едното 
 пациента не се 

оVEMP. При 25 
лица се регистираха 

увеличено амплитудно 
удължена латентност за 

в началото 

след месец



 

Диаграма 10 - Сравняване

 

При 6 изследвани се регистрираха

При 16 пациенти се регистрир

Три месеца след проведено
изследване и VEMP тест
съобщиха за подобрение
изследване показа отклонения
регистрираха промени и в

 

Диаграма 11 - Сравняване
началото с резултатите получени
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Сравняване на резултатите получени при сVEMP 
резултатите от оVEMP 

се регистрираха промени при сVEMP и

регистрираха типични криви за сVEMP и

след проведено лечение, се извършиха отоневрологично
тест на 37 възрастни пациента. Всички
ие на оплакванията. Рутинното отоневрологично

отклонения при 8 човека, като при
промени и в оVEMP теста. 

Сравняване на резултатите от отоневрологичното
резултатите получени от отневрологичното изследване

проведено лечение. 

cVEMP

оVEMP

 

при сVEMP тест с 

VEMP и оVEMP тест. 

VEMP и оVEMP.  

отоневрологично 
Всички пациенти 
отоневрологично 
при 7 от тях се 

 

неврологичното изследване в 
изследване три месеца след 

cVEMP

VEMP

в началото



 

 

Диаграма 12 - Сравняване
един месец след проведено

изследване

 

 

Диаграма 13 - Сравнение

 

От проведеното VEMP 
се регистрира атипична вълна
се регистрира увеличено амплитудно

При оVEMP тест, при
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Сравняване на резултатите от отневрологичното
проведено лечение с резултатите получени от отневрологичното
изследване три месеца след проведено лечение. 

Сравнение на резултатите от сVEMP тест с резултатите
оVEMP тест. 

VEMP изследване, при 1 от проследените
атипична вълна за едното ухо при сVEMP и при
величено амплитудно съотношение. 

тест, при 25 пациента се регистрираха типични
се регистрираха отклонения в оVEMP 

след 1 месец

след 3 месеца

cVEMP

о

 

неврологичното изследване 
отневрологичното 

 

 с резултатите от 

проследените пациенти 
и при оVEMP тест 

типични криви за 
VEMP тест. При 8 

след 1 месец

след 3 месеца

cVEMP

оVEMP



 

пациента се регистрираха
при 3 човека се регистрира
с ниска амплитуда. Пет
контролен преглед. 

Един месец след лечение
подобрение на резултатите
VEMP тест. 

При проследяване
Tatiana and al. (2016) също
нормални стойности във
симптоми. 

Сравниха се резултатите
резултатите от VEMP теста
обработка на данните с
резултатите от двете изследвания

От всички регистрирани
отговори (25), отоневрологичното
При групата с абнормните
статистически значими разлики

 

Диаграма 14 - Сравняване
резултатите
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регистрираха вълни с увеличено амплитудно
истрира атипична вълна за едното ухо, при
Пет от проследяваните пациенти не

след лечение и три месеца след лечение
резултатите от рутинното отоневрологично

проследяване на пациенти с VN след една година
също установили, че 71.4% от тях са

стойности във всички тестове с регресия на вестибуларните

резултатите от отоневрологичното 
VEMP теста три месеца след лечение. След
данните се установи, че има съществена разлика

изследвания Р=0,008 ( χ2=8,44). 

регистрирани при oVEMP изследването като
отоневрологичното изследване отчита 23 (92%) 

абнормните резултати –не са намерени
значими разлики. 

Сравняване на резултатите от отоневрологичното
резултатите от VEMP теста след три месеца. 

отоневрологично 

изследване

оVEMP  тест

мплитудно съотношение, 
, при 1 – n-p вълна 

пациенти не се явиха на 

лечение се установи 
отоневрологично изследване и 

година Silva Rosha 
тях са възстановили 
на вестибуларните 

отоневрологичното изследване и 
След статистическа 

твена разлика между 

изследването като нормални 
 23 (92%) като такива. 
намерени съществени 

 

отоневрологичното изследване с 

отоневрологично 



 

 

Промени в VEMP тест

От отоневрологичното
възраст от 6 до 18 години
проби, с откриване на латентен

 

Диаграма 15 - Сравняване

 

 

Регистрираха се отклонения
първата група изследвани
нормални cVEMP криви. 
cVEMP изследване. При
отклонения в резултата от
като при 2 от тях се регистрираха

При оVEMP теста на
и при седемте деца. Извършеният
показа различни по вид 
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тест при деца с остра вестибуларна дисфункция

отоневрологичното изследване на проследената група
години се установиха отклонения в статокинетичните
на латентен нистагъм под очилата на Frenzel. 

Сравняване на резултатите от cVEMP тест на
деца. 

се отклонения при cVEMP тест и оVEMP 
изследвани деца (7 болни), при 5 деца се
криви. При останалите 2 деца се регистрираха
При 8 деца от втората група (11 деца) не
ата от cVEMP тест. Останалите 3 показаха
регистрираха атипични криви. 

теста на първата група деца се регистрираха
Извършеният оVEMP тест на втората група
вид  измененния. 

деца 6

деца13

вестибуларна дисфункция 

проследената група деца на 
в статокинетичните 
на Frenzel.  

 

тест на двете групи 

и оVEMP тест. От 
деца се регистрираха 

регистрираха промени в 
деца) не се установиха 

показаха промени, 

регистрираха отклонения 
втората група деца също 

деца 6-12

деца13-18



 

Диаграма 16

 

VEMP тестът на изследваните
диагноза остра вестибуларна
промените в оVEMP теста
нерв.  

Проследиха се измененията
един месец. 

Диаграма 17 - Сравняване

 

От проведеният сVEMP 
група се регистрираха типични
p13 вълна и последваща
регистрира увеличено амплитудно
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Диаграма 16- Сравняване на резултатите от оVEMP 

на изследваните деца на възраст от 6 до
вестибуларна дисфункция показа преобладаване

VEMP теста, засеганат е горният клон на вестибуларния

се измененията в VEMP теста на двете групи

Сравняване на резултатите от сVEMP между двете

проведеният сVEMP тест, при 6 от проследените деца
регистрираха типични криви – двуфазна крива с положителна

последваща отрицателна (-) n23 вълна. При
увеличено амплитудно съотношение (Ratio), аналогично

деца6

деца13

норма увел.Ratio

деца6

деца13

 

VEMP тест 

от 6 до 18 години с 
преобладаване на 
на вестибуларния 

двете групи деца след 

 

между двете групи деца. 

проследените деца от първата 
крива с положителна (+) 
вълна. При 1 дете се 

 (Ratio), аналогично на 

деца6-12

деца13-18

деца6-12

деца13-18



 

резултата от изследването
изменения при сVEMP и
на втората група деца се регист
деца се регистрираха типични
съотношение. 

При оVEMP теста
изменения за същото ухо
типична крива. При оVEMP 
установиха нормални 
регистрираха промени. При
крива за същото ухо. При
уши, при регистрирана патологична
изследване за едно от тези
теста се установи увелично

 

Диаграма 18- Сравняване

 

След месец проследените
VEMP изследването. И в
в оVEMP тест. 

След три месеца

изследване и VEMP тест

От проведеното отоневрологично
възраст 14 години се
статокинетичните проби
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следването преди месец. При 1 дете се
VEMP и оVEMP изследване. При извършване
деца се регистрираха нормални вълни при 8 

регистрираха типични двувълнови криви с увеличено

теста на децата от първата група се
същото ухо при 6 от тях. При едно дете се

оVEMP изследването при 3 деца от втората
нормални криви двустранно, а при останалите

промени. При 4 от тези деца се регистрира
ухо При 2 се регистрираха патологични криви
трирана патологична вълна само за ляво ухо

от тези деца. При 2 от проследените деца
увелично амплитудно съотношение -35%. 

Сравняване на резултатите от оVEMP между двете

 

проследените деца показаха подобрени
И в двете възрастови групи преобладаваха

месеца се извършиха контролни отоневрологично

тест. 

проведеното отоневрологично изследване, само при
години се установи нестабилност при извършване

проби, с откриване на латентен нистагъм под

деца6-

деца13

дете се регистрираха 
извършване на cVEMP 

при 8 от тях. При 3 
увеличено амплитудно 

група се регистрираха 
дете се регистрира 
от втората група се 
останалите 8 се 

регистрира патoлогична 
патологични криви и за двете 

ляво ухо от първото 
проследените деца при оVEMP 

 

 

между двете групи деца. 

подобрени резултати от 
преобладаваха промените 

отоневрологично 

само при едно дете на 
при извършване на 

нистагъм под очилата на 

-12

деца13-18



 

Frenzel по посока възбудения
се регистрираха атипични
оVEMР теста бе идентичен
останалите проследени деца
отоневрологично изследване
статокинетичните проби

При извършване на
дванадесет години се регистрираха
втората група се регистрираха
регистрираха промени. 
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възбудения лабиринт. При провеждането на
ипични оVEMР вълни за едното ухо

идентичен с резултата от предходното изследване
проследени деца не се откриха патологични 

изследване. Не се установи нистагъм и
проби. 

извършване на сVEMP тест на децата на възраст
се регистрираха нормални p13-n23 вълни

регистрираха типични двуфазни криви. При

Диаграма 19- Сравняване на резултатите от cVEMP 

Диаграма 20- Сравняване на резултатите от oVEMP 

деца6

деца13

деца6

деца13

провеждането на VEMР теста, 
ухо. Резутатът от 

предходното изследване. При 
патологични отклонения в 
нистагъм и отклонение в 

възраст от шест до 
вълни. При 8 деца от 
При останалите се 

 

cVEMP тест 

 

 oVEMP тест 

деца6-12

деца13-18

деца6-12

деца13-18
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При оVEMP тест, при 3 деца от първата група се регистрираха 
нормални вълни, при останалите се откриха отклонения. При изследване 
на втората група при 3 деца се регистрираха типични вълни. 

При проследяване на състоянието на възрастната група пациенти и 
групата на децата на възраст от шест до осемнадесет години след 
проведеното лечение, се установи подобрение в отоневрологичното 
изследване и на резултатите от последващото VEMP изследване.  

Три месеца след лечение при 7 възрастни се регистрираха 
отклонения в оVEMP теста при липса на отклонения в отоневрологичното 
изследване, при персистиране на оплакванията от леко замайване и лека 
нестабилност при 3 от тях. 

При 21 проследени пациенти се регистрираха типични вълни за 
сVEMP и оVEMP. 

При изследваните деца с вестибуларна дисфункция преобладават 
промените в оVEMP теста. Засегнат е горния клон на вестибуларния нерв 
аналогично на възрастните. Резултатите от VEMP теста след един месец и 
след три месеца показаха подобрение. През целият период на проследяване 
само 2 от децата са имали вестибуларна оплаквания, като само при 1 дете 
се установи отклонение при отоневрологичното изследване. Въпреки че 
останалата група изследвани деца нямаха вестибуларни оплаквания и 
отклонения при прегледа на слуховия и вестибуларен апарат през периода 
на проследяване, при VEMP изследването се регистрираха промени. 

След три месеца при 10 деца се регистрираха отклонения в VEMP 
изследването, без отклонение в отоневрологичното изследване 

VEMP има роля при диагностициране и прогнозиране на пациентите 
с вестибуларен неврит-VN според Ivan Adamec et al. (2014). Предимства 
има комбинираното cVEMP и oVEMP изследване при дългосрочен 
мониторинг на пациенти с VN Tatiana Rocha Silva et al. (2016). 

3.Анализ на резултатите от VEMP теста при пациенти с диагноза 
доброкачествен пароксизмален позиционен световъртеж и сравняване с 
контролната група от здрави субекти. 

При всички болни (35 пациенти) с диагноза доброкачествен 
пароксизмален позиционен световъртеж при VEMP теста, се регистрираха 
отклонения. Преобладаваха отклоненията в оVEMP теста. При BPPV по-
често се засяга горният клон на вестибуларния нерв. Аналогични са 
резултатите и според изследванията на Hui Xu et al. (2016), Niraj Kumar 
Singh аnd al. (2016), Korres S and al. (2011) и други учени. Пациентите със 
засягане на двата клона на вестибуларния нерв показват по-високи 
абнормни оVEMP.  



 

Сравниха се резултатите
пациентите с диагноза BPPV 
контролната група от здрави
значителна разлика в получените
сравнение с резултатите при

 

Диаграма 21 - Сравняване

 

 

Диаграма 22 - Сравняване
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резултатите получени от сVEMP и оVEMP 
диагноза BPPV с резултатите получени от VEMP 

от здрави субекти. При оVEMP тест
в получените резултати на двете групи

резултатите при сVEMP тест. 

Сравняване на резултатите получени от сVEMP 

Сравняване на резултатите получени от оVEMP 
лица. 

BPPV

cVEMP

конролна 

група

BPPV

oVEMP

контролна 

група

и оVEMP тест на 
от VEMP тест на 
тест се установи 
групи пациенти в 

 

VEMP на двете групи. 

 

VEMP на двете групи 

BPPV-

cVEMP

конролна 

група

BPPV-
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контролна 
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Диаграма 23 - Сравняване
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отклоненията на изследваните
отоневрологичното изследване
оVEMP тест. Въпреки
отоневрологичното изследване
някои болни. Патологично
от рецидив на BPPV, необходимостта
тези пациенти и по-честото

При сравняване на резултатите
на болните с диагноза BPPV 
контролната група от здрави
след три месеца, се установи
подобрение. 

И в проучването 
значително повече абнормални
отколкото в контролната
Niraj Kumar Singh et al. 
вълна при oVEMP тест
сравнение с контролната

съотношението на амплитудата
сравнение със здравите контроли
установяват значителна
контролната група. Според
значителни разлики на
отрицателната (n1) вълна
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Сравняване на резултатите получени от оVEMP 
лица. 

месец и три месеца след проведено лечение
изследваните болни. С подобрявне на резултатите
изследване, се подобриха и резултатите

Въпреки подобренията в оплакванията и
изследване се установяват промени в VEM

Патологично полученият oVEMР определя повишения
 BPPV, необходимостта от допълнителни изследвания

честото им проследяване. 

сравняване на резултатите получени от сVEMР и от
диагноза BPPV с резултатите от получени при

т здрави лица в началото, един месец след
се установи разлика в получените резултати

проучването на Korres S et al. (2011) също се
абнормални VEMP записи при пациенти

контролната група. Изследванията на Hong SM
al. (2016) установяват, че средната амплитуда
тест е значително по-малка при BPPV 

контролната група. Също значително 
амплитудата при изследването на тези

здравите контроли. Niraj Kumar Singh et al. (
значителна разлика в латентността между клиничната

Според Karatas Abdullah et al. (2016)
разлики на латентността на положителната (p1) 

вълна, между BPPV болни и контролните

отклонения

BPPV

контр.група

 

VEMP на двете групи 

лечение, регресираха 
на резултатите от 

резултатите от сVEMP и 
оплакванията и резултатите 

VEMР тест при 
определя повишения риск 

допълнителни изследвания при 

Р и от oVEMР тест 
при изследване на 

месец след лечение и 
резултати. Налице е 

също се установява 
пациенти с BPPV, 

Hong SM et al. (2008) и 
средната амплитуда на n-p 

при BPPV болни в 
значително е по-голямо 

на тези пациенти, в 
(2016), обаче не 

между клиничната и 
(2016) също няма 

положителната (p1) вълна и 
контролните групи. 

контр.група



 

Според тях амплитудното
групи изследвани лица.
пациентите с BPPV (както
значително по-ниски от тези
резултатите от изледването

В началото, един мес
проведено лечение, персистираха
при изследването на пациентите

 

Диаграма 24 - Сравняване
диагноза BPPV с резултатите

 

Диаграма 25- Сравняване
диагноза BPPV с резултатите
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амплитудното съотношение също не се различава
лица. Въпреки това, нормализираните амплитуди
както със засегнати, така и с незасегнати

ниски от тези на здравата контролна група ан
изледването на проследените BPPV болни. 

един месец след проведено лечение и три
персистираха отклоненията предимно в
пациентите с диагноза BPPV. 

Сравняване на резултатите от оVEMP тест на
резултатите получени от контролната група лица

Сравняване на резултатите от оVEMP тест на
резултатите получени от контролната група лица

BPPV- о

контролна група

отклонения

BPPV

контр.група

различава между двете 
нормализираните амплитуди на 

незасегнати уши) са 
група аналогично на 

три месеца след 
предимно в оVEMР тест 

 

тест на пациентите с 
лица след 3 месеца. 

 

тест на пациентите с 
лица след 3 месеца 

оVEMP

контролна група

контр.група



 

4. Анализ на резултатите
остра вестибуларна дисфункция
здрави субекти. 

При възрастни и деца
регистрират отклонения
промените в оVEMP теста
проучванията на Goebel et al. 
Rocha Silva et al. (2016). 

При всички пациенти
установи отклонение при
регистрираха отклонения
отклонения в сVEMP и
отклонения при оVEMP тест
al. 2016). Преобладаваха
атипични вълни на едното

При сравняване на
и контролната и след статистическа
сVEMP тест и оVEMP 
между двете групи в началото
необичайни оVEMP 
Аналогични са резултатите
(2016) които установяват
контролната група при изследване

 

Диаграма 26- Сравняване
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резултатите от VEMP теста при пациенти
дисфункция и сравняване с контролната

възрастни и деца с диагноза остра вестибуларна дисфункция
отклонения при сVEMP и оVEMP тест. 

VEMP теста, аналогично на установените резултати
 Goebel et al. през 2001 година, Shin et al 

 

пациенти с диагноза остра вестибуларна дисфункция
отклонение при отоневрологичното изследване. При

отклонения в VEMP тест, като при 14 се
VEMP и оVEMP тест. При 23 пациента се

VEMP тест, при нормален сVEMP (Tatiana Rocha 
Преобладаваха промените в оVEMP с регистриране

едното ухо (Adamec L. et al. 2014). 

сравняване на резултатите от VEMP теста между
след статистическа обработка на данните
VEMP изследване, се установи съществено
в началото Р=0,001 (χ2=21,99). По-висок

 при пациентите в сравнение с

резултатите oт проучванията на Tatiana Rocha Si
установяват разлика в между работната група

при изследване на oVEMP. 

авняване на резултатите от сVEMP тест между
пациенти 

Вестибулопатия

контролна група

пациенти с диагноза 
контролната група от 

вестибуларна дисфункция се 
тест. Преобладават 

установените резултати при 
 et al. и Tatiana 

вестибуларна дисфункция се 
изследване. При 36 болни се 

 14 се установиха 
пациента се регистрира 

Tatiana Rocha Silva et 
регистриране предимно на 

между работна група 
данните получени при 
съществено различие 
висок е процента на 

сравнение с контролите. 
Tatiana Rocha Silva et al. 

работната група случаи и 

 

между двете групи 

Вестибулопатия

контролна група



 

Диаграма 27 -Сравняване

 

Диаграма 28- Сравняване
двете групи в началото. 
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Сравняване на резултатите получени от оVEMP
двете групи в началото. 

Сравняване на резултатите получени от оVEMP 

след проведено лечение и след анализиране
резултати от отоневрологичното изследване, от

установи подобрение в състоянието на пациентите
VEMP изследвания спрямо началото. 

резултатите получени от оVEMP тест
контролната) групи след три месеца и при окрупняване
установи съществено различие в оVEMP тест

Вестибулопатия

контролна група

отклонения

остра 

вестибул.дисфункция

контролна група

 

VEMP тест между 

 

VEMP тест между 

след анализиране на 
от сVEMP и от 

на пациентите и на 

тест между двете 
при окрупняване на 
тест между двете 

Вестибулопатия

контролна група

вестибул.дисфункция

контролна група



 

Диаграма 29- Сравняване
диагноза остра вестибуларна
изследваната контролна група

 

Един месец след проведено
сVEMP и оVEMP тест
промените при оVEMP 
проследяване на отклоненията
При пациенти с диагноза
различни отклонения-атипична
латентност и намалена 
засегнатата страна (AH Clarke

5.Сравнително да се
отоневрологично изследване
един месец след проведеното
лечение. 

Всички пациенти 
възраст от 19 до 60 години
отклонения в отоневрологичното

изследване при 36 пациента
регистрираха типични криви
типични криви за оVEMP. 

При 5 болни се регистрираха
тест. 
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Сравняване на резултатите от oVEMP тест на
вестибуларна дисфункция с резултатите получени от

група три месеца след лечение. 

след проведено лечение и три месеца след
тест се регистрираха отклонения. Преобладаваха

VEMP изследване. Тестът може да се използва
отклоненията във функцията на вестибуларната
диагноза вестибуларният неврит може да се

атипична вълна на засегнатата страна
намалена амплитуда при cVEMP и при oVEMP 

AH Clarke et al. 2008). 

Сравнително да се представят резултатите получени
изследване и от VEMP тест в началото преди
проведеното лечение и три месеца след

пациенти с диагноза остра вестибуларна дисфункция
години (42 пациенти) при първото изследване

отоневрологичното изследване. При първото

пациента се регистрира отклонение. При 28 
типични криви за cVEMP. При 5 пациента се

VEMP. Преобладаваха промените в оVEMP 

се регистрираха типични криви за cVEMP

 лечение се подобриха оплакванията
отоневрологичното изследване и от VEMP 
изследване при 24 болни персистираха

Вестибулопатия

контролна група

 

тест на пациентите с 
 от oVEMP тест на 

месеца след лечение, при 
я. Преобладаваха 
се използва и при 

вестибуларната система. 
може да се регистрират 

страна, увеличена 
при oVEMP тест на 

получени от рутинното 
преди лечението, 
след проведеното 

вестибуларна дисфункция на 
първото изследване имаха 

При първото VEMP 
При 28 пациента се 

пациента се регистрираха 
оVEMP тест. 

 cVEMP и оVEMP 

оплакванията на болните, 
VEMP теста. От 

персистираха отклоненията. 

Вестибулопатия

контролна група
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При 6 пациента се регистрираха промени в сVEMP и оVEMP тест, като 
само при 3 персистираха промените от първото изследване. При 19 
пациенти се регистрираха промени само в оVEMP тест. При 16 пациента се 
регистрираха типични криви за сVEMР и за оVEMР. 

При статистическата обработка на данните от отоневрологичното 
изследване се установява съществено различие в състоянието на 
пациентите след един месец спрямо началото Р=0.018 (χ2=11,91). Един 
месец след лечение се наблюдава подобрение в статуса на изследваните 
пациенти спрямо изходното състояние, като 26,2% са без оплаквания 
Р=0,001 (Z=3.32). 

След един месец, при 3 изследвани не се установиха отклонение в 
отоневрологичното изследване, но се регистрираха отклонения в VEMР 
тест. 

Статистически се обработиха данните получени от сVEMP тест, при 
което се установи съществено различие в резулататите получени след един 
месец след лечение спрямо резултатите получени при сVEMP теста в 
началото Р=0,003 (χ2=29,52). Статистически се обработиха резултатите от 
оVEMP тест. Установи се съществено различие в данните получени от 
оVEMP тест на пациентите след един месец спрямо резултатите получени 
в началото Р=0,005 (χ2=34,38). 

След три месеца само при 13 пациента се откриха отклонения в 
оVEMР тест, а при 1 отклонения в сVEMР тест. Отклонението в сVEMР 
тест при този пациент се свърза с неправилно извършено изследване. При 
23 пациенти не се установиха отклонения в отоневрологичното изследване 
и в VEMР тест. При 7 се установиха отклонения при отоневрологичното 
изследване и в VEMP тест. 

След три месеца месеца при 7 човека от проследените не се откриха 
отклонение в отоневрологичното изследване, но се регистрира отклонение 
в VEMP тест. 

При проследяване на пациентите с остра вестибуларна дисфункция, в 
началото се регистрират при 37 пациенти отклонение в VEMP тест, от тях 
при 31 се установяват отклонение при извършване на отоневрологичното 
изследване. След един месец, при 26 болни се регистрират отклонения в 
VEMP тест, като при 23 се открива и отклонение в отоневрологичното 
изследване. След три месеца при 13 пациента има изменение в VEMP 
изследването от тях при 7 отклонение отоневрологичното изследване. 

При статистическата обработка на данните от отоневрологичното 
изследване се установи, че след три месеца се наблюдава подобрение в 
отоневрологичното изследване на изследваните спрямо изходното 
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състояние, като 78.4% са без оплаквания Р=0,001 (Z=5.39). При сравняване 
на резултатите от отоневрологичното изследване след три месеца спрямо 
резултатите получени един месец след проведено лечение, се установи че 
също има статистическа значима разлика в относителния дял на 
изследваните без оплаквания Р=0.001 (Z=4.24). 

Статистически се обработиха данните получени от оVEMP тест. 
Сравниха се резултатите получени три месеца след лечение с резултатите 
получени в началото. Установи се съществено различие в резултатите 
получени от оVEMP тест на пациентите три месeца след лечението спрямо 
началото Р=0,535 (χ2=14,56). Извърши се сравняване на резултатите 
получени от oVEMP тест един месец след лечение и три месеца след 
лечение. Установява се съществено различие между резултатите получени 
един месец след лечение и три месеца след лечение Р=0,013 (χ2=31,04). 

При проследяване на резултатите от VEMP тест на болните с остра 
вестибуларна дисфункция в началото, след един месец и три месеца след 
лечение се установи подобрение. Nola Giuseppe and al (2011) и Adamec I 
and al. (2014) в своите статии, също съобщават за подобрение в резултатите 
на проследените пациенти с остра вестибуларна дисфункция след 6 месеца 
и след 1 година. Въпреки подобрението на състоянието на проследените 
пациенти се регистрираха различни отклонения в двете VEMP 
изследвания. 

Проследявайки състоянието на болните с остра вестибуларна 
дисфункция и резултатите получени от отоневрологично изследване, и от 
VEMP тест в началото, след един месец и след три месеца, се установи че 
изследването на вестибуларните евокирани миогенни потенциали имат 
значение при диагностката на това заболяване. Опитът на Nola G et al. 
също подчертава, че VEMP изследването е приложимо за пациенти с VN 
като скринингов тест. 

Деца с вестибуларна дисфункция. При отоневрологичното 
изследване се установиха отклонения статокинетичните проби, видя 
латентен нистагъм под очилата на Frenzel. 

Сравниха се резултатите от сVEMP и оVEMP тест между деца и 
възрастни с диагноза остара вестибуларна дисфункция. Не се установи 
различие в сVEMP тест между двете групи болни в начлото, но се установи 
различие в оVEMP между двете групи Р=0,005 (χ2=16,66). При 
окрупняване на резултатите не се установи различие в оVEMP между двете 
групи пациенти в началото Р=0,150 (χ2=2,40). 

След месец при отоневрологичното изследване не се установяват 
отклонения. При статистическа обработка на данните получени от VEMP 
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тест не се установява съществено различие в резултатите от cVEMP между 
възрастни и деца с вестибуларна дисфункция един месец след лечение 
Р=0,143(χ2=2,73). При статистическа обработка на данните, не се установи 
различие и в oVEMP между двете групи пациенти след един месец Р=0,106 
(χ2=7,63). 

При проследяването на групата на децата с диагноза остра 
вестибуларна дисфункция се установи подобряване на състоянието им 
след един месец и три месеца след проведено лечение. Персистират 
отклоненията при oVEMP тест. При статистическата обработка на данните 
получени от изследването на oVEMP, между двете групи пациенти 
(възрастни и деца) се установява съществено различие в резултатите три 
месеца след лечение Р=0,01 (χ2=13,20). 

Проследиха се 35 пациенти с диагноза доброкачествен 
пароксизмален позиционен световъртеж. При всички се установи 
отклонение при отоневрологичното изследване в началото. При 32 
пациенти се регистрираха отклонение в VEMP тест. При 10 пациенти се 
регистрираха промени в сVEMP и оVEMP, а при 21 промени само в 
оVEMP. При 1 изследван имаше промени само в сVEMP изследването. 
При 3 се регистрираха типични криви. 

След един месец при 28 пациента се установиха отклонения в 
извършеното отоневрологично изследване. От VEMP тест при 1 пациент се 
регистрира атипична крива само при сVEMP тест за едното ухо, при 25 се 
регистрираха промени в оVEMP. При 10 пациента се регистрираха 
типични криви за сVEMP и оVEMP. 

В началото 35 пациента имаха отклонения при отоневрологичното 
изследване, при 32 се регистрираха отклонения в VEMP тест. След един 
месец, 28 изследвани болни имаха отклонения при отневрологичното 
изследване, а 26 пациента се регистрираха отклонения при VEMP тест. 

При 4 изследвани се регистрираха отклонение при оVEMP тест, без 
да се установи отклонение в отоневрологичното изследване. 

Един месец след лечение се подобриха резултатите от проведеното 
отоневрологично изследване и от VEMP тест. 

След статистическа обработка на данните от отоневрологично 
изследване се установи, че след един месец се наблюдава подобрение 
спрямо изходното състояние, като 20 % са без оплаквания Р=0,008 
(Z=2.64). 

След статистическа обработка на данните получени от сVEMP 
изследването не се установява съществено различие в резултатите от 
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сVEMP изследването един месец след лечение спрямо началото Р=0.974 
(χ2=0,493). Статистически обработените данни получени от оVEMP теста 
на пациентите един месец след лечение установява съществено различие 
спрямо резултатите получени в началото Р=0.001 (χ2=34,97). 

След три месеца се регистрираха промени в оVEMP тест при 15 
проследени пациента, при 16 изследвани пациента имаха отклонения в 
проведеното отоневрологично изследване. 

При 5 пациента не се откри отклонение в отоневрологичното 
изследване, но се регистрираха отклонения в VEMP теста. 

При разделяне на пациентите на две групи според наличие или не на 
отклонение при отоневрологично изследване, три месеца след лечение се 
наблюдава подобрение в статуса на изследваните пациенти спрямо 
изходното състояние, като 48.4% са без оплаквания Р=0,001 (Z=3.87). Не се 
установява и съществена разлика в резултатите получени от 
отоневрологичното изследване на пациентите след един месец и след три 
месеца след лечение Р=0,356 (χ2=4,39). Между резултатите получени след 
един месец и резултатите три месеца след лечение също има разлика в 
относителния дял на изследваните пациенти без оплаквания Р=0.021 
(Z=2.31). От 22,6% от пациентите след първия месец без оплаквания, 
процента нараства на 48.4% на три месеца след лечение 

Статистическата обработка на данните получени при оVEMP тест не 
установява съществено различие в резултатите на пациентите три месеца 
след лечение спрямо резултатите в началото Р=0.150 (χ2=13,30), но се 
установява съществено различие в резултатите от оVEMP тест на 
пациентите получени един месец след лечение и три месеца след лечение 
Р=0,001 (χ2=28,1). Има права умерена корелация Р=0,009 (r=0,475). Този 
извод се потвърждава и при разделянето на пациентите на такива с 
нормални резултати и абнормални резултати при oVEMP тест. Има 
съществена разлика в резултатите получени от oVEMP след един месец и 
след три месеца. Резултатите от първият месец- 29% са в норма, а на 
третият месец- 51% са в норма Р=0,001 (χ2=11,89). 

При 3 изследвани се регистрираха нормални криви за двата VEMP 
теста в началото, след месец-при 8, а след три месеца - при 16 изследвани. 

Абнормални криви за оVEMP се регистрираха при 31 болни в 
началото, след първия месец- 25, след третия месец-при 15 пациента. 

При 4 изследвани без отклонения при отоневрологичното изследване 
– се установиха отклонение при оVEMP тест след един месец, а след три 
месеца при 5 пациента. 
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След проведеното лечение след три месеца се установи, подобрение 
на оплакванията на болните с диагноза BPPV и на резултатите от 
отоневрологичното изследване и VEMP теста. 

Получените резултатите предполагат, че VEMP може да бъде 
полезен метод определящ клиничната прогноза при пациенти с BPPV. 
Диагностката на BPPV е комплексна Dix Нollpike тест, supine roll тест, HIT 
(vHIT) тест, VEMP тест. По-голямо значение има изследването на оVEMP 
Adamec I et al. (2014). 

6. Да се определят най-важните индикации за приложението на 
VEMP теста в диагностиката на заболяванията на вестибуларната система. 
 

VEMP тестът има приложение при диагностиката на острата 
вестибуларна дисфункция и доброкачествения пароксизмален позиционен 
световъртеж като по- голям е приносът на метода оVEMP. 

Получените резултати предполагат, че VEMP може да бъде полезен 
метод определящ клиничната прогноза при пациенти с BPPV установено и 
при проучванията на Korres S et al. (2011) и Niraj Kumar Singh et al. (2016). 
VEMP изследването е приложимо за пациенти с VN като скринингов тест 
и според Nola Giuseppe et al. (2011). 

След три месеца персистираха промените в VEMP изследването при 
някои от проследените пациенти, въпреки че не се откриха отклонения в 
рутинното отоневрологичното изследване. VEMP тестът може да се 
използва за обективна оценка на състоянието на тези болни след 
проведеното лечение. 
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VII. ИЗВОДИ 
1. VEMP тестовете обективизират участието на отолитовият апарат 

при заболяванията на вестибуларната система. Те са допълнителен метод 
за диагностика на острата вестибуларна дисфункция и доброкачесвения 
пароксизмален позиционен световъртеж. 

2. По-голяма тежест има оVEMP тест, като се регистрира 
едностранно атипична вълна и(или) увеличено амплитудно съотношение. 

3. При пациентите с остра вестибуларна дисфункция и 
доброкачествен пароксизмален позиционен свтовъртеж се регистрират по-
голям брой абнормални резултати при оVEMP изследването в сравнение с 
групата на здравите лица. 

4. VEMP изследванията могат да се използват като допълнителен 
метод и при дагностиката на децата с остра вестибуларна дисфункция във 
възрастта от 6-18 години. 

5.VEMP тестовете имат значение за проследяване на ефекта от 
лечението на пациентите с доброкачествен пароксизмален позиционен 
световъртеж (BPPV) и остра вестибуларна дисфункция. 

6. VEMP тестовете имат роля не само в диагностиката, но и за 
обективна оценка на състоянието на пациентите, като в тези случаи е 
показано комбинираното приложение на cVEMP и oVEMP изследване. 

7. VEMP може да бъде полезен обективен метод определящ 
клиничната прогноза при пациенти с BPPV и остра вестибуларна 
дисфункция. 
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VIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Изследването на слуховият и вестибуларен анализатор, и 

установяването на причината за отклоненията в тяхната функция е сложна 
задача за клинициста. Използването на нови, съвременни методи помагат 
на отоневролога за поставянето на по-точна диагноза, за проследяването на 
вестибуларните отклонения и адекватното лечение на вестибуларното 
заболяване. Изследването на oVEMP и cVEMP е допълнителен метод за 
диагностика на периферните вестибуларни нарушения и неврологични 
заболявания, и за тяхната последваща профилактика. В отоневрологията 
този тест има принос за обективизиране на участието на отолитовият 
апарат при вестибуларната патология. VEMP тест се понася добре от 
пациентите. Той е полезен за локализирането на лезията, оценява левия и 
десен лабиринт поотделно. 

Много от диагностичните възможности на VEMP изследването са 
установени. Учени-изследователи, лекари отоневролози и невролози 
проучват нови възможности на метода провеждайки теста при пациенти с 
вестибуларна и неврологична симптоматика. 

Въпреки клиничната полза от VEMP теста като мярка за отолитова 
функция са налице ограничения. Провеждането на изследването зависи от 
състоянието на външното и средното ухо, степента на мускулна активация 
по време на електромиографския запис, ограничеността при движението на 
шията, от локализирането на електродите, от възрастта. С напредването на 
възрастта на индивидите, скоростта на двустранно отсъстващите VEMP 
отговори се увеличава, дори и при здрави контроли. Въпреки че cVEMP и 
oVEMP отговора зависи от целостта на целия рефлексен път (т.е сетивните 
клетки на отолитови апарат, аферентния път, централните връзки, 
еферентния път, крайния мускул), тези тестове обикновено се 
интерпретират като оценка на функцията на сетивните клетки на 
отолитовия орган. 

VEMP тест е метод за изследване на световъртежа от периферен и 
централен произход. Той може да се прилага както при възрастни така и 
при деца с вестибуларна симптоматика, както и за проследяване 
оплакванията им. 

VEMP е допълнителен метод за изследване на остра вестибуларна 
дисфункция и BPPV. Преобладават отклоненията при оVEMP тест. 
Вестибуларният неврит е честа причина за остър спонтанен световъртеж. 
Горният клон се засяга по-често. Развитието на vHIT тест и VEMP 
позволява да се оцени функцията на трите полукръгли канала, утрикулус и 
сакулус и да се определят с точност подтиповете вестибуларен неврит 
(горен, долен). VEMP тест може да се прилага и при диагностиката на 
BPPV. При пациенти с BPPV се регистрират различни отклонения при 
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VEMP тест. Резултатите от изследването се нормализират с подобряване 
на състоянието на болните. 

Лечението на вестибуларните заболявания изисква опитен 
диагностичен подход, специфични знания, клиничен опит, 
интердисциплинарно сътрудничество и обучение. Съвременните 
диагностични методи помагат болестите да бъдат идентифицирани по-
надежно и по-бързо, помагат да бъдат диференцирани и класифицирани 
по-лесно и по този начин да бъдат третирани по-ефективно. 

VEMP тестът като съвременен метод за изследване се прилага все 
по-често в диагностиката на отоневрологичните състояния. 
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IX. СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯ 
 

I.Съкращения на кирилица 

сек.-секунди 

см.- сантиметри 

II.Съкращения на латиница 

 

VEMP вестибуларни евокирани миогенни потенциали 

vHIT тест video head impuls test 

BPPV  доброкачествен пароксизмален позиционен световъртеж 

MVST медиалният вестибулоспинален тракт 

сVEMP цервикални евокирани миогенни потенциали 

оVEMP окулярни евокирани миогенни потенциали 

VOR  вестибулоокулярен рефлекс 

MLF  медиален лонгитудинален фасцикулус 

SCM  musculus sternocleidomastoideus 

ЕМГ   електомиографска активност 

SNHL (Sensorineural hearing loss)-звукоприемно намаление на слуха 

VCR  вестибулоцервикален рефлекс 

ENG  електронистагмография 
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X. ОСНОВНИ ПРИНОСИ НА НАУЧНИЯ ТРУД С НАУЧНО И 
ПРИЛОЖИМО  
 

Клинично приложни: 

1. За първи път в България се проследяват и анализират промените в 
VEMP тест при изследване на болни с диагноза остра вестибуларна 
дисфункция (деца и възрастни) и BPPV. 

2. VEMP тест има принос в диагностиката на острата вестибуларна 
дисфункция като допълнителен метод за изследване. 

3. Изследването на VEMP се използва за оценка на състоянието на 
пациентите с диагноза остра вестибуларна дисфункция и BPPV след 
проведено лечение. 

 

Теоретично – научни 
1. VEMP тест обективизира състоянието на sacculus, долният 

вестибуларен нерв, utriculus, горния весибуларен нерв. 

2. VEMP тест определя страната на увредата, кой лабиринт е 
засегнат. 
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XI. ПУБЛИКАЦИИ В НАШИ И ЧУЖДИ ИЗДАНИЯ 
 

НА Д-Р КАЛИНА ИВАНОВА МАДЖАРОВА-НИКОЛОВА 

„АСИСТЕНТ“ КЪМ МУ – ПЛОВДИВ 

КАТЕДРА ПО УНГ БОЛЕСТИ 

 

1.Маджарова К., Бешкова А. „VEMP – история и развитие на метода 
през годините“ Международен бюлетин по Оториноларингология година 
XV, брой 1 2019 г.32-35 стр. 

2.Маджарова К. „ Особености на VEMP тест в детска възраст“. 
Международен бюлетин по Оториноларингология година XV, брой 4 2019 
г.10-13 стр. 

3.Madzarova K. BeshkovaA.“Application of the VEMP test for diagnosing 
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