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Розвиток медичної науки по-
требує пошуку нових нетради-
ційних видів сировини з високи-
ми лікарськими і біохімічними
показниками та властивостями.
Однією з таких перспективних
речовин є водяний горіх пла-
ваючий (Trapa Natans L.). Ко-
рисні властивості цієї одноліт-
ньої реліктової рослини давно
привертали увагу людей, і вона
культивувалася ще з часів кам’я-
ного віку [1].

На підставі узагальнення ре-
зультатів експериментальних
й аналітичних досліджень влас-
тивостей водяного горіха нами
була обгрунтована можливість
його використання як харчової
сировини [2]. Але міжнародний
досвід свідчить про те, що цим
не обмежуються перспективи
використання плодів водяного
горіха, тому що, крім харчових,
водяний горіх має також до-
сить важливі лікарські власти-
вості.

Метою даної роботи було
виявлення перспектив викорис-
тання водяного горіха як лікар-
ської сировини на основі аналі-
зу відповідної наукової та па-
тентної літератури.

Склад ядер водяного горіха
(табл. 1) характеризується ви-
соким вмістом білків і доброю
збалансованістю їх амінокис-
лотного складу. Крім того, в яд-
рах горіха спостерігається ви-
сока концентрація важливих
для людини мікроелементів,
таких як калій, магній, залізо і
мідь (табл. 2). Було встанов-
лено, що спиртові та водні на-
стої з борошна водяного горіха
мають високу біологічну актив-
ність [3].

Водяний горіх протягом ба-
гатьох років використовується
в деяких країнах як лікарська

сировина і у народній, і у тра-
диційній медицині. Він застосо-
вується в народній медицині
для виготовлення мазей про-
ти ревматизму, лікування ран
і проти сонячних опіків [4]. У
багатьох місцях плоди вжива-
ються як лікарське зілля проти
різних хвороб, наприклад, ска-
зу, укусу отрутних тварин, по-
носу, дизентерії [5].

Згідно з давньоіндійською
медициною, плоди водяного
горіха (Trapa Natans L.) реко-
мендується використовувати
як жарознижуючий засіб при
тонзиліті й запаленнях верхніх
дихальних шляхів [6]. Вони
знімають утому, дратівливість,
біль, спрагу. Водяний горіх за-
стосовують для лікування за-
хворювань крові, болісного
сечовипускання і бешихових
запалень. Використання сирих
плодів корисне для компен-
сації дефіциту йоду. У народній
медицині Індії застосовують пло-
ди водяного горіха як лікарський
засіб при дизентерії. Свіжий
водяний горіх використовуєть-
ся при депресії та спразі. Варені
протягом 30 хв ядра водяного го-
ріха вживають при слабості та
захворюваннях селезінки.

Антибактеріальна активність
хімічних сполук, отриманих із
водяного горіха, була дослі-
джена in vitro [7]. Дисковим ди-

фузійним методом вивчено вплив
препаратів водяного горіха на
15 патогенних грампозитивних
і грамнегативних організмів
бактерій. Сполука, отримана з
екстракту на основі хлорофор-
му, виявила чималу антибакте-
ріальну активність майже проти
всіх випробуваних організмів,
але максимальна активність
спостерігалася проти Bacillus
subtilis та Shigella dysenteriae з
утворенням зони інгібування
розміром 12–15 мм. У такий спо-
сіб було встановлено, що екс-
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Таблиця 1
Склад ядра

водяного горіха*

       Показник Середнє
значення, %

Вода 13,3±0,9
Білки 17,5±1,5
Альбуміни 6,2±0,5
та глобуліни
Проламіни 0,35±0,05
Глютеліни 9,6±0,8
Нерозчинний 1,35±0,15
осад

Ліпіди 3,1±0,6
Крохмаль 54,5±3,5
Амілоза 11,5±0,7
Амілопектин 43,0±2,8

Целюлоза 6,7±0,5
Зола 4,9±0,4
Примітка. У табл. 1 і 2: * — за

даними К. С. Федосової [2].

Таблиця 2

Елементний склад золи ядер водяного горіха

Еле- Вміст, Еле- Вміст, Еле- Вміст,
мент  мг/100 г мент  мг/100 мент  мг/100
Fе 5,25±0,04 Аs (2,0±0,2)·10-4 Nа 18,5±3,0
Сu 0,96±0,06 Мn 0,55±0,02 Са 350±50
Zn 4,23±0,09 Sе (4,1±0,5)·10-5 Мg 416±25
Рb (1,4±0,3)·10-3 Нg (1,1±0,4)·10-6 Р 34,0±1,5
Сd (1,0±0,3)·10-4 K 410±25 Сr (1,5±0,3)·10-5
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тракт водяного горіха має силь-
ну антибактеріальну активність
і тому пропонується його тера-
певтичне використання як ан-
тимікробного агента. В іншій
роботі цих же авторів [8] вка-
зується на значну антимікроб-
ну і цитотоксичну активність екс-
трактів на основі водяного го-
ріха.

У патенті [9] пропонується
для зниження артеріального тис-
ку склад і спосіб приготування
напою, до якого входять водя-
ний горіх, кукурудзяні приймоч-
ки, часник, ягоди глоду, цибу-
ля, селера, помідори, цукор,
бензоат натрію та харчова есен-
ція. Крім зниження тиску, напій
застосовується для запобіган-
ня крововиливам очного дна,
отвердінню судин, нефритам і
набрякам, може знижувати
тиск і зменшувати вміст холе-
стерину й ефективно лікувати
церебральні крововиливи та
тромбози. Засіб не має проти-
показань, побічних ефектів,
його ефективність дорівнює
97 %, а лікувальний ефект
становить 85 %.

Водяний горіх був включе-
ний у перелік рослин, ефектив-
них для профілактики раку [10].
У списку з 500 рослин, які ви-
користовуються в індійській ме-
дицині, під номером 67 зна-
читься водяний горіх [11]. В Індії
на основі водяного горіху був
розроблений препарат Collasyn
для лікування серцевих хвороб,
діабету, остеопорозу і розладів
при менопаузі [12]. Крім водяно-
го горіха, він містить також
Haritaki (Terminalia chebula),
Amlaki (Embelica officianlis), Bala
(Sida cordifolia), Ashwagandha
(Withania somnifera), Yashti-
madhu (Glycerrhiza glabra), Anan-
thmool sariva (Hemidesmus indi-
cus), Gokshuru (Tribulis terrestris),
Vibhitaki (Terminalia belerica),
Guduchi (Tinospora cordifolia).
Препарат рекомендується прий-
мати по одній таблетці тричі на
день.

Були також розроблені кап-
сули Sujat [13] для вичерпної
передпологової регуляції та
запобігання гіпертонії, спричи-

неної дефіцитом кальцію. Як
джерело магнію у зазначеному
препараті використовується
водяний горіх. Для лікування
активної форми вірусної ін-
фекції герпесу застосовували
екстракт, отриманий запарю-
ванням у гарячій воді шести
рослин, у тому числі водяного
горіха (Wisteria floribunda, Ter-
minalia chebulae, Trapa natans,
Coix lacryma-jobi, Ganoderma
lucidum та Elfuinga applanata)
[14]. Повне видужання спосте-
рігалося через 3–5 днів.

Є дані [1] про те, що в СРСР
були розроблені й випускалися
ліки проти атеросклерозу під на-
звою Трапазид, виготовлені на
основі водяного горіха.

У деяких патентах пропону-
ється використовувати водяний
горіх як складову частину спеці-
альних харчових продуктів і на-
поїв із певними лікувальними
властивостями. Так, у патенті
[15] описаний продукт для
підтримки і зміцнення здоро-
в’я, до складу якого входили
порошок водяного горіха (20–
30 % маси), білій чи криста-
лічний цукор (55–65 % маси),
подрібнений і просіяний через
сито 80–120 меш і добавки
(15–25 % маси) із суміші по-
рошку сухого молока, арахісу
чи кокосового горіха, сезаму і
зеленого чаю, також подрібне-
ної та просіяної через сито.
Продукт багатий на живильні
речовини, ароматний і солод-
кий на смак. Він має влас-
тивість підтримувати здоров’я:
зволожує легені та стимулює
травлення.

Для одержання соку, який
підвищує роботу мозку, водя-
ний горіх відповідно до патен-
ту [16] розрізають на шматоч-
ки, які варять у воді на слаб-
кому вогні, а потім фільтрують,
щоб видалити тверді частин-
ки. В отриманий «суп» із водя-
ного горіха додають цукрову
тростину, підсмажену на слаб-
кому вогні, потім рідину охо-
лоджують і додають протеоглі-
кан і вітамін C, розмішують до
однорідної маси й у такий спо-
сіб одержують сік водяного го-

ріха, який стимулює мозкову
діяльність і може використо-
вуватися не тільки як напій,
але має також лікарські влас-
тивості.

Серія лікувальних продук-
тів відповідно до патенту [17]
включає напій, приготовлений
із порошку кореня пуерарії,
фруктового й овочевого соку,
соку водяного горіха, соку цук-
рової тростини та води шля-
хом перемішування, просію-
вання, фільтрації та високо-
температурної стерилізації.
Напій багатий на живильні ре-
човини, не забруднює навко-
лишнього середовища і має ліку-
вальні властивості.

Лікувальний напій відповід-
но до патенту [18] одержують
методом змішування чотирьох
компонентів із соком. Компо-
нентами є: насіння лотоса, во-
дяний горіх, очищені та неочи-
щені боби, а сік готують із по-
рошку водяного горіха, криста-
лічного цукру, цукрового піску,
лимонної кислоти і води. Ма-
теріали обробляють під тис-
ком протягом певного часу, і го-
товий сік зберігають при темпе-
ратурі 60–95 °С. Потім оброб-
лені матеріали додають у сік,
і процес закінчується вакуум-
ним упакуванням, стериліза-
цією й охолодженням. Зазначе-
ний напій залишає прохолод-
ний, свіжий і солодкий смак у
роті, має властивість зволожу-
вати легені та зміцнювати се-
лезінку.

У напій із свіжого бамбуко-
вого соку відповідно до патен-
ту [19] додаються сік водяно-
го горіха, сік хризантеми, кис-
ле молоко, цукор і мінеральна
вода. Напій, що має специфіч-
ний аромат бамбукового соку,
містить більше 20 елементів
типу германію, сірки тощо, а
також кількох амінокислот, у
тому числі лізергінову кислоту
і лізин. Вказується, що напій
може активізувати соматичні
клітини, запобігати раку і ви-
ліковувати його, перешкоджа-
ти старінню, а також допома-
гати в лікуванні бронхіту та ви-
сокого кров’яного тиску.
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Таким чином, із приведено-
го вище огляду літератури ви-
тікає, що водяний горіх, як
свідчить багаторічний досвід
деяких азіатських країн (Ки-
тай, Індія, Японія), де його
штучно вирощують, окрім по-
зитивних харчових властивос-
тей, має високу біологічну й
антибактеріальну активність.
Його використовують як скла-
дову частину багатьох ліків,
які застосовуються для ліку-
вання різних хвороб і розладів.
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