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У статті представлено результати аналізу джерел літера-
тури та узагальнення даних щодо ботанічного опису, ареалу 
поширення, хімічного складу, фармакологічної дії та особ-
ливостей використання Ficaria verna у фармації та медицині. 
Базуючись на результатах дослідження встановлено пер-
спективи проведення ґрунтовних фармакогностичних, фі-
тохімічних та фармакологічних досліджень рослини.
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В статье представлены результаты анализа литературных 
источников и обобщение данных по ботаническому описа-
нию, ареалу распространения, химическому составу, фар-
макологическому действию и особенностях использования 
Ficaria verna в фармации и медицине. Основываясь на ре-
зультатах исследования установлены перспективы проведе-
ния фундаментальных фармакогностических, фитохимичес-
ких и фармакологических исследований растения.
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The article presents the analysis of literature sources and 
generalization of data on the botanical description, distribution 
area, chemical composition, pharmacological action and 
features of the use of Ficariaverna in pharmacy and medicine. 
Based on the study results, the prospects of conducting thorough 
pharmacognostic, phytochemical and pharmacological studies 
of the plant are established.
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лежно один від одного різні спеціалісти в галузі 
лозоходства чи біолокації. Таким чином, їх наяв-
ність не викликає жодного сумніву. Але окрім то-
го, що геопатогенні зони існують та спричиняють 
негативні наслідки для здоров’я людей, немає 
жодної інформації щодо їх фізичної природи та 
їх об’єктивних характеристик. Саме ця невизна-
ченість і є основною причиною для стриманого 
ставлення науковців до цього природного фено-
мена. 

Наші власні дослідження потроху відкривають 

Людство має інформацію про існування геопа-
тогенних зон вже досить давно. В культурі давнь-
ої Греції геопатогенні зони називали «стовпами 
Атланта», а знавці китайського вчення Фен-Шуй 
називали їх «зубами Дракона». Детальним вив-
ченням геопатогенних зон займалися такі вчені 
як Густав фон Поль, Ернст Хартман, К. Бахлер, 
Жорж Лаховський [14]. Існування геопатогенних 
зон можна легко та беззаперечно довести про-
стим статистичним методом: геопатогенні зони в 
одних і тих самих місцях легко визначають неза-
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