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виступили: д. мед. н., професор кафедри акушерства,  гінекології та дитячої 
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доцент кафедри акушерства, гінекології   та  дитячої  гінекології   Гузь І.А.,  

к.мед.н., доцент кафедри акушерства, гінекології та дитячої гінекології  Вєсіч 
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Заслухавши та обговоривши дисертаційну роботу Луцького Андрія 

Сергійовича за темою: «Оптимізація підтримки лютеїнової фази  при 

екстракорпоральному заплідненні» на сумісному засіданні кафедри 

акушерства, гінекології та дитячої гінекології(структурний підрозділ), 

кафедри акушерства та гінекології №2 та кафедри акушерства та гінекології 

№ 1 було прийнято наступного висновку:  

 

Актуальність дисертаційного дослідження та його зв’язок з 

науковими планами Харківського національного медичного 

університету 

Стан репродуктивного здоров'я людини набуває упродовж останніх 

років великого значення і стає медико-соціальною проблемою, що 

розглядається у рамках фізіології й патології репродуктивної функції 
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людини, а також є важливим складником сучасної медичної науки та 

практики. 

Протягом останніх років усе більшого поширення для лікування 

безпліддя набули методи допоміжних репродуктивних технологій, основу 

яких складає екстракорпоральне запліднення, тобто запліднення яйцеклітин з 

преовуляторних фолікулів і перенос ембріонів до порожнини матки 

пацієнтки. Згідно з даними Європейського товариства репродукції людини і 

ембріології, в країнах Європи частота настання вагітності в програмах 

екстракорпорального запліднення в розрахунку на перенесення ембріона в 

порожнину матки становить близько 30%. Найсприятливіші результати (65-

75%) отримані у жінок з трубно-перитонеальним фактором безпліддя і 

відсутністю ендокринних порушень репродуктивної системи, при цьому у 

жінок зі змінами гормонального профілю репродуктивної системи позитивні 

результати екстракорпорального запліднення спостерігаються значно 

меншою мірою (15-25%). 

Одна з провідних ролей у реалізації репродуктивної функції, 

безсумнівно, належить ендометрію. При цьому, прихована або невиявлена 

патологія в багатьох випадках може стати причиною невдалої імплантації. 

Одним з факторів, що стає причиною порушення нідації ембріона в 

ендометрій жінок з безпліддям, може бути зміна структури, функції та  

рецептивності ендометрію. Передбачається, що в основі зниження 

рецептивності ендометрію та частини випадків імплантаційних втрат лежать 

механізми, подібні до таких при невиношуванні вагітності. Багато факторів, 

які в цей час є визнаними як причини порушень імплантації в програмах 

екстракорпорального запліднення, є недостатність лютеїнової фази.  

Лютеїнова фаза у жінок при екстракорпоральному заплідненні 

характеризується розвитком її недостатності, на відміну від природного 

циклу. Деякі дослідники пов'язують цей факт з тим, що при 

екстракорпоральному заплідненні, для  отримання ооцитів  преовуляторні 
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фолікули аспірують разом з фолікулярною рідиною, видаляються також 

клітини гранульози, які беруть участь у формуванні жовтого тіла.  

Найбільш прийнята на сьогодні теорія пояснює недостатність 

лютеїнової фази на тлі контрольованої стимуляції яєчників 

мультифолікулярним зростанням, який призводить до секреції високих 

концентрацій естрадіолу у фолікулярній фазі,  що спричиняє значне  

зниження секреції лютеїнізуючого гормону.  

Недостатність лютеїнової фази має негативний наслідок у вигляді 

порушення адекватних секреторних процесів в ендометрії. Ембріони 

потрапляють в порожнину матки на певній стадії розвитку і від повноцінної 

секреторної трансформації і формування «вікна імплантації»залежить 

настання вагітності та результативність екстракорпорального запліднення. 

Таким чином, підтримка функції жовтого тіла залишається обов'язковим і 

необхідним етапом проведення екстракорпорального запліднення.  

Для підтримки лютеїнової фази стимульованого циклу традиційно 

використовуються препарати прогестерону. На цей час немає 

загальноприйнятого стандарту щодо дозування й форми введення 

прогестерону. Немає  єдності в питанні  щодо переважного шляху введення 

лікарських засобів.  

Таким чином, на підставі вище викладеного, визначення найбільш 

ефективного способу  підтримки лютеїнової фази при екстракорпоральному 

заплідненні залишаються актуальними у сучасній медицини і дозволяють 

підвищити ефективність програм допоміжних репродуктивних технологій.  

 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

Дисертаційна робота є частиною досліджень, які проводяться на 

кафедрі акушерства та гінекології №2 Харківського національного медичного 

університету (ХНМУ) «Розробка нових підходів до діагностики, лікування та 

профілактики ускладнень у вагітних та при захворюваннях репродуктивної 
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системи» (№ державної реєстрації 0114U004147), де дисертант є 

співвиконавцем.                                 

 

Наукові положення, розроблені особисто дисертантом, та їх 

новизна 

К роботі на основі системного підходу розширені наукові дані щодо 

підтримки лютеїнової фази при екстракорпоральному заплідненні. 

Проведено аналіз ефективності ЕКЗ залежності від способу підтримки 

ЛФ із застосуванням нативних  ембріонів. Доповнено наукові дані про те, що 

після перенесення ембріонів у маткову порожнину протягом перших 2-х 

тижнів організм жінки реагує на наявність підтримки ЛФ  по-різному, проте, 

навіть за відсутності ЗГТ продовжує зберігати у нормальних концентраціях 

гормональний потенціал, налаштований на імплантацію і подальший 

розвиток ембріона. 

Здійснено сучасне комплексне дослідження аналізу результативності 

ЕКЗ при перенесенні еуплоїдних вітрифікованих бластоцист при різних 

схемах підготовки ендометрію. На підставі отриманих даних уперше 

доведено, що  протоколи з гормональною підготовкою ендометрію і 

перенесенням вітрифікованих ембріонів у природному МЦ однаково 

ефективні за частотою настання клінічної вагітності й пологів. Проведення 

ПГД перед проведенням кріоконцервації ембріонів значно поліпшує 

результативність ДРТ.   

Патогенетично обґрунтовано доцільність й ефективність застосування 

для проведення лікування НЛФ у циклах ЕКЗ високоочищеного прогестерона 

для підшкірного введення в поєднанні з внутрішньопіхвовою формою 

прогестерону у вигляді гелю (90 мг).  

При порівняльному аналізі морфологічного та  гістохімічного стану 

ендометрію залежно від схемі підтримки ЛФ розширені дані про стан його 

структури й проліферативну активність, що є значущим і необхідним у 

комплексній оцінці ендометрію  перед обстеженням пацієнток до підготовки 
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до ЕКЗ. Уперше доведено, що найбільш виражена готовність ендометрію до 

імплантації бластоцисти, відзначається у пацієнток, у яких як підтримку ЛФ 

оваріально-менструального циклу використовується високоочищений 

прогестерон для підшкірного введення в поєднанні з внутрішньопіхвовою 

формою прогестерону у вигляді гелю (90 мг). 

На сучасному рівні проведено комплексне імуногістохімічне 

дослідження ендометрію з визначенням особливостей колаген і фібронектин 

- синтезуючої функції ендометрію при різних схемах підтримки ЛФ. 

Представлена багатофакторна оцінка ендометрію при підготовці до ЕКЗ з 

використанням допплерометричних показників кровотоку в судинах матки та 

вивченням особливостей формування піноподій в ендометрії залежно від 

схеми підтримки ЛФ циклу в програмах ЕКЗ. 

На підставі отриманих даних розроблено прогностичні критерії ЕКЗ  з 

урахуванням особливостей стану ендометрію  та  НЛФ циклу.  

 

 Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і 

рекомендацій, які захищаються 

Обгрунтованість та достовірність наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, базується на  ретельному та 

всебічному вивченні автором джерел інформації, науково-інформаційному 

пошуку щодо даної проблеми,  підтверджується достатньою кількістю 

обстежених пацієнток, застосуванням сучасних методів досліджень. 

Результати отримано на апаратурі, що пройшла державний метрологічний 

контроль. 

Достовірність даних підтверджена достатнім обсягом спостережень та 

використанням надійних методів  статистичної обробки даних. Вірогідність 

отриманих наукових результатів підтверджена на практиці в основній та 

групі порівняння достатнім обсягом спостережень та використанням 

надійних методів статистичної обробки даних. Статистична обробка 

отриманих даних проводилася за допомогою спеціалізованого пакета 
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статистичного аналізу STATISTICA 6.1 StatSoft, Inc (США) і SPSS-19 з 

використанням методів параметричної та непараметричної статистики, 

орієнтованих на аналіз біомедичних даних.  

 

Наукове та практичне значення одержаних результатів 

У дисертаційній роботі  наведено   теоретичне   узагальнення   та   

надано нове   вирішення  актуального  питання  сучасної репродуктології  

щодо  оптимізації   підтримки лютеїнової фази циклу   у   пацієнток  з  трубно 

- перитонеальним  фактором  безпліддя. 

Ультразвукові та допплерометричні критерії кровотоку в маткових, 

аркуатних та радіальних артеріях до лікування були статистично знижені. 

Після проведеної підтримки ЛФ у всіх підгрупах відзначено достовірне 

збільшення не тільки максимальної швидкості кровотоку, але й швидкості 

кровотоку в діастолу - 4,8±2,2 (1б підгрупа),  що наближається до показника 

контрольної групи жінок. Підтримка ЛФ, незалежно від її схеми, збільшувала 

товщину серединного М-ехо  та значно поліпшувала структуру ендометрію. 

Істотна різниця в результатах проведення підтримки ЛФ спостерігалася у 

пацієнток підгрупи1-б,  у яких підтримка ЛФ проводилася високо очищеним 

прогестероном для підшкірного введення в дозі 25 мг і 90 мг прогестерону у 

вигляді вагінального гелю.  

Результати дослідження показали, що при порівняльному аналізі 

морфологічного й гістохімічного стану ендометріюнайбільш виражена 

готовність його до імплантації бластоцисти, відзначається у пацієнток, у 

якимх як підтримка ЛФ використовується високоочищений прогестерон для 

підшкірного введення в поєднанні з внутрішньопіхвовою формою 

прогестерону у вигляді гелю (90 мг). При цій підтримці ЛФ трансформація 

ендометрію відповідала 4-5 дню після овуляції, розподіл глікогену в 

ендометрії був достовірно вищим (0,365±0,013 УООЩ, р<0, 05),  ніж у 

контрольній групі жінок (0,244±0,012 УООЩ), а також розподіл ГАГ в 

структурах ендометрію був вирогідно вищим, ніж у всіх інших підгрупах 
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(несульфатовані (рН 3,5) ГАГ -   0,210±0,008 УООЩ ; сульфатовані (рН 1,5) 

ГАГ -  0,221 ± 0,009 УООЩ, р<0,05). 

При аналізі  імуногістохімічних особливостей колаген і фібронектин-

синтезуючої функції ендометрію при різних схемах підтримки ЛФ виявлено, 

що оптимальним умовам для імплантації бластоцисти в період «вікна 

імплантації» відповідає поєднання високоочищеного прогестерону для 

підшкірного введення в дозі 25мг і 90мг прогестерону у вигляді гелю (1-б 

група). Це підтверджується імуногістохімічними ознаками розсмоктування 

колагену ІІІ типу в стромі ендометрію (зниження оптичної щільності його 

світіння - 0,104±0,006 УООЩ), високим ступенем експресії фібронектину 

(0,100±0,009, УООЩ) і достовірно невисоким вмістом колагену IV типу 

(0,168±0,004, УООЩ) в судинних базальних мембранах, які практично не 

відрізнялися від показників контрольної групи (р>0,05).  

Процес формування піноподій має велике значення для успішності 

проведення ВРТ.На 5-й день після аспірації ооцитів у пацієнток 1-б підгрупи 

нормальний розвиток зрілих піноподій зустрічався в 60,0% випадків та був 

істотно вищим, ніж  у інших групах спостереження ( 1-а-30%, 1-в-20%, 1-г-

30%, 1-д-30%) та наближався до показників контрольної групи (50%). 

Підтримка ЛФ високоочищеним прогестероном для підшкірного 

застосування, який вводився по 25 мг (1 мл) 1 раз на добу і 90 мг внутрішньо 

піхвового прогестерону у вигляді гелю є найбільш адекватною. 

Ефективність ЕКЗ при  застосуванні нативних ембріонів при різних 

модифікаціях підтримки ЛФ показало, що кращим для підтримки ЛФ є 

застосування високо очищеного прогестерону для підшкірного уведення у 

поєднанні з  вагінальною формою прогестерону у вигляді гелю (90 мг 

прогестерону одноразово). При цьому методі, у жінок підгрупи 2-б 

достовірно були підвищені показники настання клінічної вагітності (52%) та 

кількості пологів живим плодом (46%). Висока ефективність цього методу 

підтримки ЛФ полягає в оптимальному співвідношенні метаболітів 

прогестерону, що мають певні переваги для настання вагітності.  Значущих 
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відмінностей в показниках  результативності лікувальних циклів (у 

природному, або з протоколом замісної гормональної терапії та підтримки 

ЛФ) при   перенесенні вітрифікованих еуплоїдних бластоцист  у досліджених  

підгрупах немає. Однак частота настання вагітності вище в природних 

циклах з додаванням прогестерону проти  штучних циклів з агоністами . 

Розроблені математичні моделі прогнозування результатів ЕКЗ на 

основі  дискримінантного аналізу, які ґрунтуються на оцінці апостеріорної 

точності класифікації та урахуванні застосовності моделі. Математичні 

моделі прогнозування результатів ЕКЗ у жінок 2-ї та 3-ї груп дослідження 

спроможні спрогнозувати результат настання  клінічної вагітності або 

пологів, і допомогти лікарю правильно вибрати найбільш ефективну тактику 

підтримки ЛФ  для досягнення позитивного результату. 

У всіх пацієнток при лікуванні  методами  ДРТ  доцільно   визначати  та  

оцінювати товщину та структуру ендометрію. При зниженні швидкісних 

характеристик кровотоку за даними ультразвукових та допплерометричних 

критеріїв в маткових, аркуатних та радіальних артеріях необхідно 

здійснювати корекцію виявлених порушень та проводити підтримку ЛФ 

циклу.  

Перед ЕКЗ до схеми обстеження пацієнток повинно бути включено не 

тільки гістологічне, а й імуногістохімічне дослідження ендометрію, що дасть 

змогу підтвердити оптимальні умови до імплантації ембріона. 

Імуногістохімічні ознаки розсмоктування колагену ІІІ типу в стромі 

ендометрію, високий ступень експресії фібронектину й невисокий вміст 

колагену IV типу в судинних базальних мембранах  підтверджують 

оптимальні умови для імплантації бластоцисти в період «вікна імплантації».  

При невдалих спробах ЕКЗ у жінок з трубно-перитонеальним фактором 

безпліддя необхідно визначати процес формування піноподій. Спільними 

негативними рисами при формуванні піноподій у жінок в період «вікна  

імплантації» є зниження кількості розвинених піноподій, підвищення 

кількості піноподій, що розвиваються, наявність ділянок відсутності 
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піноподій, мозаїцизм їх розмірів, форми і стадії розвитку. Для нормального 

розвитку піноподій необхідно проводити схему підтримки ЛФ циклу. 

При  ЕКЗ з використанням нативних ембріонів необхідно 

контролювати зміни гормонів у день ембріоперенесення для проведення 

адекватної підтримки ЛФ. Підтримка ЛФ полягає в оптимальному 

співвідношенні метаболітів прогестерону, що мають певні переваги для 

настання вагітності та налаштування  на імплантацію й подальший розвиток  

ембріона.   

При перенесенні вітрифікованих бластоцист у природному циклі та із 

застосуванням замісної гормональної терапії та ПГД необхідно проводити  

підтримку ЛФ протягом 2-х тижнів. Протоколи з гормональною підготовкою 

ендометрію і перенесенням розморожених ембріонів у природному МЦ  

однаково ефективні за частотою настання клінічної вагітності й пологів. 

Однак, природний протокол більш простий та економічно вигідний для 

пацієнтів, а також має високу частоту настання вагітності й пологів. Найбільш 

доцільною схемою підтримки ЛФ циклу є застосування високоочищеного 

прогестерону для підшкірного введення, який вводиться по 25 мг (1 мл) 1раз 

на добу і 90 мг внутрішньопіхвового прогестерону у вигляді гелю.   

 

         Використання результатів роботи 

Одержані результати досліджень упроваджені в лікувальну практику 

НКП «Міський перинатальний центр» ХМР, Українського медичного центра 

акушерства, гінекології та Репродуктології МОЗ України, ТОВ «Клініка С& 

Т МЕД», клініки репродуктивної медицини ім.В.І.Грищенка 

Положення, викладені в матеріалах дисертаційної роботи, використані 

в педагогічному процесі кафедри акушерства та гінекології №2 Харківського 

національного медичного університету, кафедри перинатології, акушерства 

та гінекології Харківської медичної академії післядипломної освіти.  
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Повнота опублікування результатів дисертації, кількість 

За результатами дисертаційної роботи опубліковано 31 наукову роботу, 

у тому числі  14 статей, з них: 1 стаття – у журналі, що входить до 

міжнародної наукометричної бази Scopus, 6 -  у наукових фахових виданнях, 

що рекомендовані МОН України, 5 - в іноземних журналах, 2 - у журналах, 

що входять до міжнародних наукометричних баз, 16 тез у матеріалах 

науково-практичних конференцій та 1 деклараційний патент України на 

корисну модель. 

 

Наукові праці , в яких опубліковані основні наукові результати дисертації 

 

1. Луцкий АС. Гормональная подготовка эндометрия в зависимости от 

эндокринного статуса пациенток в циклах ЭКО с переносом 

витрифицированных эуплоидных бластоцист. Проблеми ендокринної 

патології. 2019;(3):35-41. 

2. Грищенко МГ, Луцький АС, Паращук ВЮ. Оцінка ефективності 

екстракорпорального запліднення після перенесення вітрифікованих 

бластоцист у природному циклі та із застосуванням замісної 

гормональної терапії. Міжнародний медичний журнал. 2017;(4):42-6 

Особистий внесок здобувача - ідея дослідження, літературний пошук, 

набір та оброблення матеріалів, узагальнення  й підготовка до друку. 

3. Паращук ВЮ, Луцкий АС, Грищенко НГ. Эффективность разных 

протоколов подготовки эндометрия при переносе 

витрифицированных/отогретых эмбрионов. Здоровье женщины. 

2017;(2)30-2.  

Особистий внесок здобувача - ідея дослідження, літературний пошук, 

набір та оброблення матеріалів, узагальнення  й підготовка до друку.  



13 

 

4. Луцький АС, Омельченко ОА. Порівняльний аналіз морфологічного і 

гістохімічного стану ендометрію після отримання ооцитів при різних 

схемах підтримки лютеїнової фази. Міжнародний медичний журнал. 

2018;(1):55-9.   

Особистий внесок здобувача - ідея дослідження, літературний пошук, 

набір та оброблення матеріалів, узагальнення  й підготовка до друку. 

5. Грищенко МГ, Луцький АС, Паращук ВЮ, Правдюк ОІ, Ігнатов АВ. 

Оцінка ефективності преімплантаційного генетичного тестування на 

анеуплоїдії при використанні екстракорпорального запліднення у 

пацієнток старшого репродуктивного віку. Міжнародний медичний 

журнал. 2018;(3):40-4.   

Особистий внесок здобувача - ідея дослідження, літературний пошук, 

набір та оброблення матеріалів, узагальнення  й підготовка до друку. 

6. Луцкий АС. Сравнительный анализ состояния эндометрия при различных 

схемах поддержки лютеиновой фазы. In: Scientific Research Priorities – 

2018: theoretical and practical value. Proceedings of the III International 

Scientific and Practical Conference; 2018 Nov 27-30; Nowy Sącz, Poland. 

Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu; National-Louis University; 2018.Vol. 3. 

p. 210-2. 

7. Lutsky AS. Characteristics of collagen and fibronectin - synthesizing function 

of endometry with different schemes of support of lutein phase. In: Urgent 

Problems of Science and Technology: Yesterday, Today, Tomorrow. 

International Scientific-Practical Conference; 2018 Dec 15; London, United 

Kingdom. London; 2018. p. 28-33. 

8. Gryshchenko M, Lutskiy A, Omelchenko O. Comparative Analysis оf 

Epithelial-Stromal Relationships in the Endometrium in Cycles оf in vitro 

Fertilization with Different Schemes оf Luteal Phase Support. Oxford 
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University Press: British Medical Bulletin. 2018 Dec;128(1):198-208. 

Особистий внесок здобувача -  ідея дослідження, літературний пошук, 

набір та оброблення матеріалів, узагальнення й підготовка до друку. 

9. Gryshchenko M, Lutskiy A, Parashchuk V. Comparative Analysis оf 

Effectiveness оf In Vitro Fertilization Using Vitrificatedаnd Fresh Donor 

Oocytes. Biomedical Materials. 2018 Dec;13(6):1001-7.   

Особистий внесок здобувача -  ідея дослідження, літературний пошук, 

набір та оброблення матеріалів, узагальнення й підготовка до друку. 

10. Луцкий АС, Сорокина ИВ. Иммуногистохимические особенности 

коллаген и фибронектин – синтезирующей функции эндометрия при 

разных схемах поддержки лютеиновой фазы. Science and Education a New 

Dimension. Natural and Technical Sciences. 2019 Feb;7(193):64-9. 

Особистий внесок здобувача -  ідея дослідження, літературний пошук, 

набір та оброблення матеріалів, узагальнення й підготовка до друку. 

11. Луцький АС. Особливості формування піноподій в ендометрії залежно 

від підтримки лютеїнової фази циклу в програмах екстракорпорального 

запліднення. Міжнародниймедичний журнал. 2019;25(3):38-43. 

12. Лазуренко ВВ, Луцький АС, Лященко ОА, Овчаренко ОБ. 

Допплерометричні параметри кровотоку судин матки при різних схемах 

підтримки лютеінової фази. Збірник наукових праць Асоціації акушерів-

гінекологів України. 2019;(Вип. 1):61-9.   

Особистий внесок здобувача -  ідея дослідження, літературний пошук, 

набір та оброблення матеріалів, узагальнення й підготовка до друку. 
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Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації 

13. Луцкий АС, Омельченко ОА. Морфологические изменения в эндометрии 

при бесплодии.Сучасні аспекти морфології людини:успіхи, проблеми та 

перспективи. Заочна науково-практична конференціяз міжнародною 

участю,присвяченої 150-річчю з дня народження професора 

М.Ф.Мельникова-Разведенкова: збірник матеріалів. Харків, 2016; 83-4 

Особистий внесок здобувача -  ідея дослідження, літературний пошук, 

набір та оброблення матеріалів, узагальнення й підготовка до друку. 

14. Луцький АС. Особливості стану ендометрія при різних схемах підтримки 

лютеїнової фази.«Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної 

медицини (для студентів та молодих вчених)»: наук.-практ. конф. з 

міжнар. участю, присвячена 100-річчю з дня народження C. І. Корхова. 

Одеса, 2018; 136. 

15. Луцький АС. Преімплантаційна генетична діагностика в циклах 

екстракорпорального запліднення. «Сучасні теоретичні та практичні 

аспекти клінічної медицини (для студентів та молодих вчених)»: наук.-

практ. конф. з міжнар. участю, присвячена 100-річчю з дня народження C. 

І. Корхова. Одеса. 2018;136-7. 

16. Луцький АС, Кудін ІД. Значення преімплантаційної генетичної 

діагностики в підвищенні ефективності циклів екстракорпорального  

запліднення.В: «Медицина третього тисячоліття» Збірник тез 

міжвузівської конференції молодих вчених та студентів. Харків, 2018; 

175.  

Особистий внесок здобувача -  ідея дослідження, літературний пошук, 

набір та оброблення матеріалів, узагальнення й підготовка до друку. 

17. Луцький АС, Кудін ІД. Оптимізація програм екстракорпорального 

запліднення шляхом вибора тригера фінального дозрівання ооцитів.В: 
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«Медицина третього тисячоліття» Збірник тез міжвузівської конференції 

молодих вчених та студентів. Харків, 2018; 176  

Особистий внесок здобувача -  ідея дослідження, літературний пошук, 

набір та оброблення матеріалів, узагальнення й підготовка до друку. 

18. Луцький АС. Сравнительный анализ использования витрифицированных 

и нативных донорских ооцитов в программах экстракорпорального 

оплодотворения В: «Медицина третього тисячоліття» Збірник тез 

міжвузівської конференції молодих вчених та студентів. Харків,2019; 

296-8. 

 

Наукові праці, які додатково відображають наукові результати 

дисертації: 

19.  Луцкий АС. Использование агонистов гонадотропин-рилизинг гормона в 

качестве тригера финального созревания ооцитов в циклах ЭКО с целью 

профилактики синдрома гиперстимуляции. В: «Медицина третього 

тисячоліття» Збірник тез міжвузівської конференції молодих вчених та 

студентів. Харків, 2015; 184. 

20. Луцький АС. Оцінка недостатності лютеїнової фази в пацієнток з 

ендокринною формою безпліддя. Актуальні питання медичної теорії та 

практики.  Дніпро, 2017; 64-8. 

21. Луцький АС. Порівняльна оцінка результативності екстракорпорального 

запліднення при різних схемах підтримки лютеїнової фази. Сучасні 

тенденції розвитку медичної науки та медичної практики. Львів., 2017; 

41-44. 

22. Луцкий А.С. Частота наступления беременности при переносе 

витрифицированных бластоцист в естественном менструальном цикле 
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при минимальной поддержке второй фазы. В: «Медицина третього 

тисячоліття» Збірник тез міжвузівської конференції молодих вчених та 

студентів. Харків, 2017; 221-2. 

23. Луцький АС. Порівняльний аналіз ефективності підтримки лютеїнової 

фази після перенесення ембріонів у програмах допоміжних 

репродуктивних технологій. В: «Сучасні погляди на актуальні питання 

теоретичної, експериментальної та практичної медицини»: збірник тез 

наукових робіт. Одеса, 2017; 63-9. 

24. Луцький АС. Оптимізація проведення протоколу екстракорпорального 

запліднення при використанні преімплантаційної генетичної діагностики. 

Молодий вчений. 2018;(1):42-4. 

25. Грищенко НГ, Луцкий АС. Анализ эффективности экстракорпорального 

оплодотворения при использовании нативных и витрифицированных 

ооцитов донора. Клиническая медицина Казахстана. 2018;(4):30-3.  

Особистий внесок здобувача -  ідея дослідження, літературний пошук, 

набір та оброблення матеріалів, узагальнення й підготовка до друку. 

26. Луцький АС. Значення преімплантаційної генетичної діагностики в 

циклах екстракорпорального запліднення. В: «Актуальні питання 

сучасної медицини»: тези ХV міжнародної наукової конференції 

студентів, молодих вчених та фахівців Харківського національного 

університету ім. В.Н. Каразіна. Харків, 2018;130.  

27. Луцкий АС. Сравнительный анализ использования витрифицированных и 

нативных донорських ооцитов в программах экстракорпорального 

оплодотворения. В: «Медицина третього тисячоліття» Збірник тез 

міжвузівської конференції молодих вчених та студентів. Харків, 

2019;.296-8. 



18 

 

28. Власенко ОВ, Харченко ЕО, Луцький А.. Вітрифікація ооцитів в 

програмах ЕКЗ. Науково-практична конференція студентів, молодих 

вчених та лікарів. Харків, 2019;.50-1.  

Особистий внесок здобувача -  ідея дослідження, літературний пошук, 

набір та оброблення матеріалів, узагальнення й підготовка до друку. 

29. Луцький АС. Прогнозування результатів екстракорпорального 

запліднення з різними модифікаціями підтримки лютеїнової фази на 

основі дискримінантного аналізу.В: «Сучасні тенденції розвитку освіти й 

науки: проблеми та перспективи»: збірник тез наукових робіт. Київ–

Львів–Бережани–Гомель,  2020; Вип. 6: 427-33. 

30. Луцький АС, Дроговоз ЕВ.  Доцільність проведення повторної 

контрольованої стимуляції яєчників для підвищення ефективності 

екстракорпорального запліднення.  Науково-практична конференція 

студентів, молодих вчених та лікарів: збірник матеріалів науково-

практичної конференції студентів, молодих вчених та лікарів.  Харків, 

2020; 112-4  

Особистий внесок здобувача -  ідея дослідження, літературний пошук, 

набір та оброблення матеріалів, узагальнення й підготовка до друку. 

31. Патент №137024 Україна МПК А61К31/57 «Спосіб підтримки лютеінової 

фази при проведенні екстракорпорального запліднення».Грищенко М.Г., 

Лазуренко В.В., Луцький А.С. № u 2019 02940; заявл. 25.03.2019; опубл. 

25.09. 2019, Бюл.№18.  

Особистий внесок здобувача -  літературний пошук, набір та 

оброблення матеріалів, узагальнення й підготовка до друку. 
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         Відомості щодо проведення біоетичної експертизи дисертаційного 

дослідження 

Наукове дослідження Луцького А.С. за темою: «Оптимізація підтримки 

лютеїнової фази при екстракорпоральному заплідненні» комісією з питань 

етики та біоетики Харківського національного медичного університету 

визнано таким, що відповідає загальноприйнятим нормам моралі, вимогам 

дотримання прав, інтересів та особистої доступності учасникам дослідження. 

Ризик для суб’єктів дослідження під час виконання роботи відсутній. 

Учасники дослідження інформувалися про всі аспекти, пов’язані з метою, 

завданнями, методиками та користю дослідження. 

Лабораторні методи досліджень є загальноприйнятими. Луцький А.С.  

у своїй діяльності керувався гуманними цілями, гідно виконував свої 

обов’язки та діяв на благо хворих. 

Мета та завдання дисертації є науково обґрунтованими, використані 

методи дослідження є безпечними. 

Висновки та рекомендації не пов’язані з безпосереднім ризиком для 

здоров’я пацієнтів, порушенням їх прав чи морально-етичних норм, 

приниженням людської гідності або дискримінацією. Експерименти на 

людині не проводились. 

Ухвалили: ЕК не заперечує проти подання до офіційного захисту 

дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD)  

очного аспіранта кафедри акушерства та гінекології  №2 Луцького А.С. за 

темою «Оптимізація підтримки лютеїнової фази  при екстракорпоральному 

заплідненні», та вважає, що описані в дисертаційній роботи методи 

дослідження використовувалися з дотриманням прав людини, відповідно до 

чинного в Україні законодавства, відповідають міжнародним етичним 

вимогам і не порушують етичних норм у науці та стандартів проведення 

біомедичних досліджень (протокол № № 1 засідання комісії з питань етики та 

біоетики Харківського національного медичного університету від 05.02.2020  

року). 
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Оцінка мови та стилю дисертації 

Дисертація викладена українською мовою, написана грамотно, 

професійно, легко сприймається. Матеріал викладено послідовно, логічно, 

висновки відповідають меті та завданням роботи, що свідчить про 

кваліфікаційну фахову підготовку автора. 

 

Відповідність змісту дисертації спеціальності, за якою вона 

подається до захисту 

Дисертація присвячена оптимізації підтримки лютеїнової фази  при 

екстракорпоральному заплідненні. Дисертаційне дослідження за даною 

тематикою  відповідає  науковому  напрямку 2.2. Вивчення механізмів 

фізіологічного перебігу вагітності та пологів, а також функціонального стану 

репродуктивної функції жінки. Розроблення й удосконалення методів 

діагностики, профілактики захворювання в акушерстві та гінекології. що 

відповідає паспорту спеціальності 14.01.01 – акушерство та гінекологія. 

 

Рекомендація дисертації до захисту 

Дисертація очного аспіранта кафедри акушерства та гінекології № 2  

Харківського національного медичного університету на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії, Луцького Андрія Сергійовича за темою: 

«Оптимізація підтримки лютеїнової фази при екстракорпоральному 

заплідненні», за спеціальністю 222 «Медицина», спеціалізація «Акушерство 

та гінекологія», є кваліфікаційною науковою працею, у якій містяться 

отримані нові науково обґрунтовані результати проведених здобувачем 

досліджень, що розв’язують конкретне наукове завдання, зокрема 

удосконалення підтримки лютеїнової фази при екстракорпоральному 

заплідненні. 




