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Сучасні технічні засоби по виявленню зворотного гортанного нерва (ЗГН) в процесі операції на 

щитовидній залозі ґрунтуються на подразненні змінним електричним струмом області хірургічного 

втручання і оцінюванні результатів цього подразнення на голосових зв’язках [1]. Якщо область 

подразнення включає ЗГН, то відбувається скорочення м’язів, які розтягують голосові зв'язки, якщо 

ж подразнення зроблено на м’язовій тканині хірургічної рани, то реакція на подразнення буде 

незначною. В існуючому способі ідентифікації ЗГН інформаційним параметром є амплітуда 

 
maxmax ;UU  інформаційного сигналу u(t), виділеного фільтром, смуга пропускання якого в межах 

частоти сигналу подразнення [2]. При цьому амплітуда сигналу є достатньо велика при подразненні 

безпосередньо гортанного нерва (рис.1, а) і різко зменшується (до рівня шумів) при незначному 

віддалені від нього (рис.1, б). На рис.1 по осі абсцис відкладено відлік часу, а по осі ординат – 

пронормована амплітуда інформаційного сигналу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Фрагменти інформаційного сигналу – реакції на подразнення  

тканин хірургічної рани 

 

Недоліком зазначеного підходу є низька чутливість і в результаті високий ризик пошкодження 

ЗГН в процесі хірургічної операції. 

Інший спосіб, описаний в праці [3], передбачає спектральний аналіз інформаційного сигналу 

або ж побудову автокореляційної функції цього сигналу з подальшим отриманням спектральної 

густини енергії [4]. Як показано у [3], отриманий спектр інформаційного сигналу суттєвим чином 

залежить від особливостей гортані пацієнта незалежно від частоти подразнення м’язової тканини чи 

ЗГН на хірургічній рані. Дослідження також показали, що основний енергетичний спектр 

інформаційного сигналу на низьких частотах подразнення сконцентровано в діапазоні від 0 до 300 Гц 

залежно від специфіки гортані пацієнта. 

Тому в подальших дослідженнях було запропоновано наступну схему аналізу інформаційного 

сигналу з метою виявлення ЗГН. 

Крок 1. Сегментація інформаційного сигналу з метою виділення фрагментів сигналу, 

отриманих під час вдихання та видихання пацієнтом повітря. 

Крок 2. Отримання автокореляційної функції виділеного сегменту з метою зменшення впливу 

завад на енергетичний спектр сигналу. 

Крок 3. Отримання спектральної густини енергії інформаційного сигналу шляхом застосування 

перетворення Фур’є. 
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Крок 4. Оцінка енергії сигналу в діапазоні від 0 до 300 Гц. Такий крок обґрунтовано 

встановленими в процесі дослідження спектральними характеристиками інформаційного сигналу 

типовими для групи пацієнтів. 

Крок 5. Нормування отриманої енергії за рахунок зіставлення із енергією інформаційного 

сигналу у цьому ж діапазоні частот, але отриманої внаслідок подразнення м’язової тканини.  

В результаті виконання п’ятого кроку, на відміну від того як в існуючому способі, отримуємо 

межі енергії [E
-
;E

+
] інформаційного сигналу. 

Дослідження показали, що такий підхід забезпечує вищу чутливість в процесі ідентифікації 

ЗГН. 

Реалізація алгоритму для конкретного прикладу 

На рис.2 наведена діаграма, яка ілюструє гарантовані інтервали оцінок енергії інформаційного 

сигналу для чотирьох пацієнтів, які отримано  вище зазначеним способом. При цьому рис 2,а показує 

інтервальні оцінки розподілу енергії у випадку подразнення ЗГН, а рис.2,б – у випадку подразнення 

м’язової тканини. 

 

 

Рисунок 2 - Розподіл енергії інформаційного сигналу 

 

Як бачимо, енергія інформаційного сигналу у випадку подразнення ЗГН суттєво перевищує 

енергію, отриману в процесі подразнення м’язової тканини. 

Висновки 

Виходячи із проведених досліджень, можна вважати, що запропонований вище спосіб 

забезпечує більшу чутливість при ідентифікації ЗГН і відповідно знижує ризик його пошкодження в 

процесі хірургічної операції. 

В майбутньому заплановано реалізувати запропонований метод опрацювання інформаційного 

сигналу для візуалізації ЗГН. 
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