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StreSzczenie:    Wprowadzenie: Badanie ocznych miogennych przedsionkowych potencjałów wywołanych stymulacją akustyczną (oVEMP) 
to jeden z wprowadzonych w ostatnim czasie testów wykorzystywanych do oceny działania układu równowagi. Metoda ta 
nadal jest przedmiotem badań i nie wypracowano jeszcze uzgodnionego stanowiska w zakresie jej stosowania. 

  cel: Analiza parametrów odpowiedzi AC-oVEMP u pacjentów bez deficytów neurologicznych i przedsionkowych w wywiadzie.

  Materiał i metody: W prospektywnym badaniu dokonano analizy wartości AC-oVEMP, uzyskanych od 50 osób (100 uszu), 
pod względem wystąpienia odpowiedzi oraz latencji i amplitudy fal.

  Wyniki: Nie zaobserwowano statystycznie istotnych różnic pomiędzy prawym i lewym uchem, zarówno pod względem 
latencji, jak i amplitudy fali N1. W porównaniu grup uczestników w wieku <40 lat i ≥40 lat zaobserwowano istotne różnice 
(krótsze czasy latencji i wyższe amplitudy u uczestników w wieku <40 lat).

  Wnioski i znaczenie: Dokonana szczegółowa analiza wyników AC-oVEMP w grupie zdrowych ochotników ułatwiła 
zaproponowanie zakresów referencyjnych z jednoczesnym uwzględnieniem różnic związanych z wiekiem. U uczestników 
badania w wieku <40 lat obserwowano krótsze czasy latencji i wyższe amplitudy oVEMP, natomiast u uczestników w wieku 
≥40 lat latencje były dłuższe, a amplitudy niższe.

SłoWa kluczoWe:  łagiewka, miogenne przedsionkowe potencjały wywołane, nerw przedsionkowy, niedosłuch, zawroty głowy

abStract:   background: Ocular vestibular-evoked myogenic potential (oVEMP) is one of recently introduced tests used to assess the 
function of the equilibrium system. It is still under research and no consensus has been reached yet.

  aim: To analyze AC-oVEMP response parameters in subjects with no history of neurological or vestibular deficits.

  Material and Methods: The AC-oVEMPs collected from 50 subjects (100 ears) were analyzed in this prospective study for the 
response presence in the time domain, the latencies and amplitudes of the waves.

  results: No statistically significant differences were observed between the right and left ear considering both N1 latency, 
and amplitude. Significant differences were noted when comparing the groups <40 yo vs ≥40 yo (shorter latencies and higher 
amplitudes were observed in subjects <40).  

Wkład autorów:
a – Projekt badań
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F – Analiza literatury
G – Zbieranie funduszy
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Skróty

AC-oVEMP – oczne miogenne przedsionkowe potencjały wy-
wołane stymulacją akustyczną drogą powietrzną  
SCDS – przetoka kanału półkolistego górnego

WProWaDzenie

Badanie ocznych miogennych przedsionkowych potencjałów wy-
wołanych (oVEMP) jest jednym z wprowadzonych w ostatnim cza-
sie testów wykorzystywanych do oceny działania układu równowa-
gi. W badaniu o-VEMP stymulacją akustyczną drogą powietrzną 
(AC-oVEMP) ocenia się: morfologię, latencje i amplitudy poten-
cjałów wywoływanych w mięśniach okoruchowych. Stymulacja 
łagiewki dostarczanym do ucha bodźcem akustycznym generuje 
impuls, który poprzez górną gałąź nerwu przedsionkowego, pro-
wadzi do stymulacji mięśnia skośnego dolnego oka, wyraźniejszej 
po stronie przeciwległej do ucha stymulowanego [1, 2]. Odruch 
spowodowany aktywacją układu przedsionkowego nazywany jest 
odruchem przedsionkowo-ocznym [1, 3].

Badanie VEMP to cenne narzędzie diagnostyczne, stosowane w dia-
gnostyce chorób mających wpływ na błędnik, np.: choroby Meniere’a 
lub przetoki kanału półkolistego górnego (SCDS), zaburzeń czynno-
ści nerwów przedsionkowych (w przypadku guzów wywierających 
wpływ na nerw lub chorób demielinizacyjnych), a także patologii 
mięśni efektorowych (np. w miastenii) [4–7]. Pomiar VEMP to jeden 
z najskuteczniejszych narzędzi diagnostycznych w przypadkach SCDS 
[8, 9]. Metodologia pomiarów oVEMP jest nadal przedmiotem badań 
i jak dotąd nie wypracowano uzgodnionego stanowiska w jej zakresie. 

cel

Celem pracy było wykonanie szczegółowej analizy parametrów 
odpowiedzi AC-oVEMP u zdrowych osób dorosłych, bez deficy-
tów neurologicznych i przedsionkowych w wywiadzie. 

MATERIAŁ I METODY

Grupa badana

W badaniu prospektywnym analizie poddano 50 osób, w tym 34 ko- 
biety (65%) i 16 mężczyzn (35%), bez problemów otologicznych 
i neurologicznych w wywiadzie, w średnim wieku 42,8  ± 12,45 lat. 
Uczestników badania podzielono na grupy wiekowe, w celu okre-
ślenia ograniczonego przedziału wiekowego dla zdrowej populacji. 
Pierwsza grupa obejmowała osoby w wieku <30 lat, druga – osoby 
w wieku od 30 do 39 lat, trzecia – osoby w wieku od 40 do 49 lat, 
zaś ostatnia – osoby w wieku od 50 do 59 lat.

Kryteria wykluczenia to: stwierdzone w wywiadzie choroby ukła-
du równowagi, choroba Meniere’a, zabieg chirurgiczny w obszarze 
ucha lub gałki ocznej, niedowład nerwu twarzowego, radioterapia 
w obrębie głowy i szyi, zaburzenia neurologiczne i patologie krę-
gosłupa. Przed badaniem VEMP u wszystkich uczestników wyklu-
czono zmiany patologiczne i stany zapalne w uchu wewnętrznym. 
Ponieważ odpowiedź VEMP zmniejsza się wraz z wiekiem [10, 11], 
w niniejszym badaniu ustalono górny limit wiekowy, wynoszący 60 lat.  

Protokół badania, charakterystyka bodźców 
i pozyskiwanie sygnałów
AC-oVEMP pozyskiwano przy użyciu systemu SmartEP – w peł-
ni skomputeryzowanego, dwukanałowego systemu potencjałów 
wywołanych (Smart-EP, Intelligent Hearing Systems, Miami, FL, 
USA). Zapisy odpowiedzi prowadzono u wszystkich uczestników 
ułożonych wygodnie na łóżku, z górną częścią ciała uniesioną pod 
kątem 30 stopni od poziomu. 

W celu wykonania pomiarów AC-oVEMP zalecono, aby osoby 
badane patrzyły do góry w kierunku celu znajdującego się za ich 
głową, pod kątem około 30° od linii pionowej, tak, aby zapewnić 
głębokie rozluźnienie mięśni skośnych dolnych (IO) oka. Na skó-
rze pod oczami umieszczono elektrody. Elektrody dodatnie (+) 
umieszczono obustronnie 0,5 cm poniżej granicy oczodołu w li-
nii środkowej każdego oka, zaś elektrody ujemne (−) umieszczano 
obustronnie około 2–3 cm poniżej (Ryc. 1.). Elektrodę uziemienia 
umieszczono w górnej części mostka. Impedancje wszystkich elek-
trod utrzymywano na poziomie ≤3 kΩ. Zapisy odpowiedzi oVEMP 
pozyskano poprzez uśrednienie pięciu zestawów danych z 32 cy-
kli pobudzenia (sweeps) przy prędkości stymulacji 3.1/s. Użyto 
następujących parametrów akwizycji: okres próbkowania 200 ms 
ze wzmocnieniem sygnału 50k, filtr pasmowy 6 dB na oktawę, 
filtr górnoprzepustowy 10 Hz i filtr dolnoprzepustowy 1000 Hz.

Bodźce akustyczne składały się z tonów o częstotliwości 500 Hz, z 
obwiednią Blackmana i czasem trwania 5 ms. Bodźce te podawano 
jednostronnie, do jednego ucha na raz, kontralateralnie do strony 
zapisów oVEMP. Dostarczano je przy pomocy słuchawek ER3A (Ety-
motic Research, Inc. Elk Grove Village, IL) z natężeniem 100 dBnHL. 

Zgodnie z literaturą, średnia liczba pozyskanych cykli pobudze-
nia (sweeps) powinna wynosić od 30 do 1500 dla rejestracji cią-
głej [12, 13], jednak długotrwałe unieruchomienie spojrzenia 
w jednym punkcie powoduje łzawienie i konieczność mrugania 
powiekami, co skutkuje artefaktami zakłócającymi odpowiedź. Tak 
długie badanie wykonywane oddzielnie dla każdego ucha powo-
duje zmęczenie pacjenta [2]. W niniejszym badaniu podjęto próbę 
zmniejszenia męczliwości mięśni okoruchowych poprzez zmniej-
szenie liczby cykli podawania bodźca (sweeps) do 32 na zestaw 
i zwiększenie liczby pozyskiwanych zestawów testowych do 5 [13]. 

  conclusions and Significance: This thorough AC-oVEMP analysis in a group of healthy volunteers facilitated the proposal of 
reference ranges with a simultaneous indication of age-related differences. Shorter oVEMP latencies and higher amplitudes 
were observed in subjects <40 yo, while in the subjects ≥40 yo the latencies were longer and the amplitudes lower.

keyWorDS:  hearing loss, utricle, vertigo, vestibular evoked miogenic potentials, vestibular nerve 
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Wartości AC-oVEMP a wiek i płeć uczestników

Uczestników badania podzielono na grupy wiekowe obejmujące 
kolejne dziesięciolecia życia. Nie zaobserwowano statystycznie 
istotnych różnic pomiędzy grupami w wieku <30 i 30–49 lat, na-
tomiast obserwowano różnice między grupami <30 lat i 40–49 lat 
oraz między grupami <30 i 50–59 lat. Podobne zależności obser-
wowano między grupą uczestników w wieku 30–39 lat i obiema 
grupami uczestników starszych. W związku z tym, grupę <30 lat 
połączono z grupą 30–39 lat, zaś grupę 40–49 lat połączono 
z grupą 50–59 lat.

Analizy wykazały, że średnia wartość latencji fali N1 wyniosła 
11,44 ms u osób <40 lat i 11,67 ms w grupie ≥40 lat (Tab. III.). 

Średnia wartość amplitudy fali N1 odpowiedzi AC-oVEMP wynio-
sła 4,43 µV w grupie <40 lat i 2,83 µV w grupie ≥40 lat (Tab. III., 
Ryc. 3.). Różnica była istotna statystycznie.

Przedstawiona w niniejszym badaniu dokładna analiza wartości 
latencji i amplitudy fali N1 stała się podstawą proponowanych za-
kresów referencyjnych dla zdrowej populacji w dwóch grupach 
wiekowych. Dla latencji fali N1 proponuje się zakresy referencyj-
ne wynoszące od 9,41 do 13,46 ms w grupie wiekowej <40 lat i od 
8,90 do 14,43 ms w grupie wiekowej ≥40 lat. Średnia wartość N1 
w grupie wiekowej <40 lat wynosi 11,44 ms, zaś proponowana mak-
symalna latencja referencyjna (średnia +2SD) wynosi 13,46 ms; 
w grupie wiekowej ≥40 lat proponowana wartość maksymalna to 
14,43 ms. Maksymalna granica zakresu prawidłowej amplitudy 
w grupie wiekowej <40 lat wynosi 8,76 µV z minimum rejestrowanym 
przy 1,58 µV, zaś granica zakresu prawidłowej amplitudy w grupie 
wiekowej ≥40 lat to 7,24 µV z minimum rejestrowanym przy 0,71 µV. 
Zakresy współczynnika asymetrii amplitudy ustalono na <33,25% 
w grupie wiekowej <40 lat i <34,45% w grupie wiekowej ≥40 lat.

W odniesieniu do płci osób badanych, latencja fali N1 była nie-
znacznie dłuższa u mężczyzn niż u kobiet. Różnica ta nie była jed-
nak istotna statystycznie (p = 0,43). Stwierdzono istotnie wyższą 
amplitudę fali N1 u mężczyzn (3,96 µV) niż u kobiet (3,29 µV), 
p = 0,014 (Tab. IV.). 

DySkuSJa

Odpowiedzi oVEMP służą do oceny funkcji łagiewki i przedsion-
kowych dróg wstępujących w oparciu o odruch przedsionkowo-
-oczny [2, 3, 7, 9, 14]. Stymulacja plamki łagiewki uruchamia 
odruch mięśni okoruchowych. Zgodnie z literaturą, przypusz-
czalnie na potencjał wywołany w mięśniu skośnym dolnym nie 

Następnie zarejestrowane odpowiedzi uśredniano (łącznie), uzy-
skując większą liczbę 160 cykli zarejestrowanych odpowiedzi 
uśrednionych do jednej krzywej.

Analiza danych AC-oVEMP
Zarejestrowane odpowiedzi AC-oVEMP poddano analizie pod ką-
tem wystąpienia odpowiedzi w domenie czasowej. Pierwszy cha-
rakterystyczny ujemny szczyt został zidentyfikowany jako N1 na 
podstawie typowej identyfikacji i latencji fali w zakresie 8–14 ms; 
po nim następował charakterystyczny dodatni szczyt P1 (Ryc. 2.). 
Zmierzono wartości latencji i amplitudy szczytu N1. Brak wyraź-
nego szczytu N1 definiowano jako brak odpowiedzi. 

Względy etyczne
Niniejsze badanie stanowi część retrospektywno-prospektywne-
go projektu, który został zatwierdzony przez niezależną Komisję 
Bioetyczną. Pacjenci wyrazili pełną, pisemną i świadomą zgodę 
na udział w badaniu. Projekt jest zgodny z Kodeksem Etycznym 
Światowego Stowarzyszenia Lekarzy (Deklaracja Helsińska).

Analiza statystyczna
Szczegółowe analizy statystyczne obejmowały: test U Manna-
-Whitneya, test H Kruskalla-Wallisa oraz test mediany. Poziom 
istotności statystycznej został ustalony na 0,05. Analizę danych 
przeprowadzono przy użyciu oprogramowania Statistica (Stat-
Soft Inc., wersja 12, Tulsa, OK, USA).

Wyniki 

Latencja i amplituda odpowiedzi AC-oVEMP, różnice między 
stroną prawą a lewą

Średnia latencja fali N1 rejestrowanej z lewego ucha wynosiła 
11,66 ms. W przypadku bodźca dostarczanego do prawego ucha 
uzyskiwano porównywalne wyniki, ze średnią latencją fali N1 wy-
noszącą 11,48 ms (Tab. I.). Amplituda N1 wynosiła 3,21 µV dla 
ucha lewego i 3,79 µV dla prawego. 

Nie zaobserwowano statystycznie istotnych różnic pomiędzy uchem 
prawym a lewym (Tab. I.), zarówno pod względem latencji, jak i 
amplitudy fali N1 (p > 0,05), co umożliwiło połączenie danych po-
zyskanych dla obojga uszu z uzyskaniem całkowitej puli 100 bada-
nych uszu (Tab. II.). Niemniej jednak, wykonano analizy asymetrii 
latencji i współczynnika asymetrii amplitudy (AR) pomiędzy uszami 
z rozdzieleniem wyników uzyskanych z ucha prawego i ucha lewego. 

tab. i.  Wartości latencji i amplitudy fali N1 dla ocznych miogennych przedsionkowych potencjałów wywołanych stymulacją akustyczną drogą powietrzną (AC-oVEMP) 
– porównanie różnic pomiędzy prawym i lewym uchem (50 uczestników). SD – odchylenie standardowe. 

ac-oVeMP ucho StyMuloWane ŚreDnia SD MeDiana MiniMuM MakSiMuM teSt u Manna-Whitneya. 
WartoŚć P

N1 – latencja (ms)
Lewe 11,66 1,12 11,40 9,80 15,60

0,38
Prawe 11,48 1,35 11,30 8,80 14,60

N1 – amplituda (µV)
Lewe 3,21 1,90 2,76 0,71 8,69

0,39
Prawe 3,79 2,64 3,08 0,88 13,24
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Pomiary oVEMP można wykonywać zarówno u dzieci [10], jak 
i u dorosłych, jednak ich wartość diagnostyczna maleje z wiekiem. 
Tseng i wsp. [10] uzyskali odpowiedzi oVEMP u 100% uczestni-
ków badania w wieku 20–59 i jedynie u 40% uczestników w wie-
ku powyżej 70 lat [10, 11]. Latencja N1 wydłuża się, natomiast 
amplituda fali zmniejsza się z wiekiem [2, 4, 10, 14, 16]. Według 
literatury, amplituda ulega zmniejszeniu średnio o 2,9 µV na 
dekadę [4, 16], podczas gdy latencja wzrasta o 0,12 ms [14]. Po-
dobne wyniki, z latencją rosnącą z wiekiem, uzyskano również 
w niniejszym badaniu. Zmniejszenie amplitudy oVEMP tłuma-
czy się zachodzącym z wiekiem zmniejszeniem liczby neuronów 
nerwu przedsionkowego oraz zmniejszeniem liczby urzęsionych 
komórek zmysłowych w przedsionku. Według Rosenhalla, [17] 
liczba ta ulega zmniejszeniu o 6% na dekadę. Wielu autorów po-
twierdza rosnące z wiekiem ryzyko dysfunkcji narządu otolito-
wego [4, 18]. Nguen i wsp. [19] stwierdzili obniżenie amplitu-
dy oVEMP u osób w wieku powyżej 50 lat bez istotnych zmian 
w wartościach latencji fali. 

Piker i wsp. [11] zauważyli, że amplituda oVEMP u starszych osób 
była wyższa przy częstotliwościach stymulacji 750 Hz (68% uczest-
ników) i 1000 Hz (38%), podczas gdy u większości młodszych osób 
najwyższą amplitudę uzyskano przy częstotliwościach stymulacji 
500 Hz i 750 Hz. Piker i wsp. [11] podzielili grupę uczestników 
badania na trzy podgrupy wiekowe (18–39 lat, 40–59 lat i ponad 
60 lat). Autorzy nie zaobserwowali statystycznie istotnych różnic 
pomiędzy grupami młodych dorosłych (18–39 lat) i dorosłych 
w średnim wieku (40–59 lat). Zaobserwowano jednak znaczne 
obniżenie wartości amplitudy u starszych dorosłych (≥ 60 lat). 

W niniejszym badaniu analizy statystyczne ujawniły różnice i po-
dobieństwa między grupami wiekowymi. Początkowo każda grupa 
wiekowa obejmowała jedną dekadę, jednak nie stwierdzono istot-
nych różnic zarówno między dwiema młodszymi grupami (<30 
i 30–39 lat), jak i między dwiema starszymi grupami (40–49 i ≥50 lat). 
Istotne różnice zaobserwowano w porównaniu grup uczestników 
w wieku <40 i ≥40 lat. 

 W niniejszym badaniu, analizowane wartości latencji i amplitudy 
fali N1 stały się podstawą proponowanych zakresów referencyj-
nych dla zdrowej populacji w dwóch grupach wiekowych przed-
stawionych w Tab. III.

W niniejszym badaniu wykazano istotne różnice w wartościach 
amplitudy między mężczyznami a kobietami. Niektórzy autorzy 
[4, 14] nie opisywali żadnych istotnych różnic między latencją 
i amplitudą oVEMP u mężczyzn i kobiet, zaś inni, tacy jak Brant-
berg i wsp. [12] czy Rosengren i wsp. [4], odnotowywali wyższe 
wartości latencji fali N1 oVEMP u mężczyzn. W przedstawianym 
badaniu uzyskane wyniki wskazywały na wyższą amplitudę fali N1 
u mężczyzn. Niektórzy autorzy twierdzą [14], że wartość latencji 
N1 zależy od wielkości głowy i masy mięśniowej. Brak jest jednak 
jakichkolwiek badań potwierdzających tę hipotetyczną korelację. 
Również w niniejszym badaniu nie wykonywano tego rodzaju 
pomiarów. Z tego względu interesujące byłoby wykonanie pro-
spektywnego badania oceniającego korelację między: obwodem 
głowy, męczliwością mięśni, poziomem otyłości, masą ciała, BMI 
oraz latencją i amplitudą oVEMP. 

wpływają inne nerwy czaszkowe (takie jak: nerw ślimakowy czy 
nerw twarzowy) [2], a potencjał oVEMP pochodzi z odruchu 
przedsionkowo-ocznego, przenoszonego przez górną gałąź nerwu 
przedsionkowego. Odpowiedzi oVEMP nie występują u pacjen-
tów cierpiących na zaburzenia górnej gałęzi nerwu przedsion-
kowego (np. u pacjentów z zapaleniem nerwu przedsionkowego) 
[3] i są prawidłowe u osób z dysfunkcjami dolnej gałęzi nerwu 
przedsionkowego [3, 15]. 

ryc. 1.  Pozycja gałki ocznej u uczestników w trakcie badania ocznych miogennych 
przedsionkowych potencjałów wywołanych stymulacją akustyczną drogą 
powietrzną (AC-oVEMP). Panel: A) pacjentka koncentruje wzrok na obiekcie 
znajdującym się za głową przy kącie patrzenia wynoszącym 30 stopni od pionu; 
panel B) umiejscowienie elektrod podczas rejestrowania odpowiedzi AC-oVEMP.

ryc. 2.  Odpowiedzi ocznych miogennych przedsionkowych potencjałów wywołanych 
stymulacją akustyczną drogą powietrzną (AC-oVEMP) uzyskane od jednego 
uczestnika – przykład. Na ilustracji przedstawiono uśrednione krzywe przebiegu 
AC-oVEMP dla stymulowanego ucha lewego (linia niebieska) i ucha prawego 
(linia czerwona). Górna krzywa przedstawia odpowiedzi zarejestrowane z lewego 
mięśnia skośnego dolnego (IO) oka na stymulację przeciwległego ucha prawego, 
a dolna krzywa prawego mięśnia IO na stymulację przeciwległego lewego ucha. 
Bodziec akustyczny (500 Hz) był dostarczany do każdego ucha przy pomocy 
słuchawki dousznej. W każdym zapisie zaznaczone są fale N1 i P1.

ryc. 3.  Porównanie ocznych miogennych przedsionkowych potencjałów wywołanych 
stymulacją akustyczną drogą powietrzną (AC-oVEMP): A) Latencja N1 dla grup 
wiekowych <40 i ≥40 lat; B) amplituda dla grup wiekowych <40 i ≥40 lat.
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czasy latencji i wyższe amplitudy oVEMP, natomiast u uczestników 
w wieku ≥40 lat latencje były dłuższe, a amplitudy niższe. 

Wyższe amplitudy odpowiedzi oVEMP zaobserwowano u męż-
czyzn. Nie stwierdzono żadnych innych różnic między mężczy-
znami a kobietami w odniesieniu do odpowiedzi AC-oVEMP.   

WnioSki

Dokonana szczegółowa analiza odpowiedzi AC-oVEMP w grupie 
zdrowych ochotników ułatwiła zaproponowanie zakresów referen-
cyjnych z jednoczesnym uwzględnieniem różnic związanych z wie-
kiem. U uczestników badania w wieku <40 lat obserwowano krótsze 

tab. iii.  Wartości latencji i amplitudy fali N1 dla ocznych miogennych przedsionkowych potencjałów wywołanych stymulacją akustyczną drogą powietrzną (AC-oVEMP) w dwóch 
grupach wiekowych: <40 lat i ≥40 lat. SD — odchylenie standardowe. 

ac-oVeMP 
ucho PraWe i leWe

GruPa WiekoWa 
(lat)

liczba  
uczeStnikóW

ŚreDnia SD MeDiana MiniMuM MakSiMuM teSt u Manna- 
-Whitneya.  
WartoŚć P

N1 – latencja (ms)
<40 42 11,44 1,01 11,40 9,80 14,00

0,6240
≥40 58 11,67 1,38 11,40 8,80 15,60

N1 – amplituda (µV)
<40 42 4,43 2,15 3,95 1,58 10,80 0,0001

≥40 58 2,83 2,21 2,06 0,71 13,24

Współczynnik asymetrii 
amplitudy (%)

<40 21 14,39 9,43 12,35 0,59 37,70
0,6371

≥40 29 15,66 9,40 14,46 0,79 38,75

tab. iV.  Wartości latencji i amplitudy fali N1 dla ocznych miogennych przedsionkowych potencjałów wywołanych stymulacją akustyczną drogą powietrzną (AC-oVEMP) 
w odniesieniu do płci uczestników. SD — odchylenie standardowe. 

Płeć ŚreDnia SD MeDiana MiniMuM MakSiMuM teSt u Manna- 
-Whitneya. 
WartoŚć P

N1 – latencja (ms)
Mężczyźni 11,70 1,09 11,40 10,20 14,60

0,4300
Kobiety 11,51 1,30 11,40 8,80 15,60

N1 – amplituda (µV)
Mężczyźni 3,96 1,95 3,67 1,81 10,80

0,0140
Kobiety 3,29 2,45 2,36 0,71 13,24
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