
Prunus serotina Ehrh. 
– czeremcha amerykańska 

Czeremcha amerykańska Prunus serotina Ehrh. = Prunus virginiana Mill., pospolita w lasach na niżu 

Polski dostarcza leczniczej kory, gałązek, kwiatów i liści. Niejednokrotnie juz opisywałem właściwości 

farmakologiczne czeremchy amerykańskiej i pospolitej Prunus padus L. Przez wiele lat zjamowałem się 
analizą chemiczną surowców pochodzących z czeremchy oraz próbami doświadczalnymi zastosowania w 

fitoterapii preparatów czeremchowych. 

Niewątpliwie charakterystycznym metabolitem wtórnym czeremchy są nitrylozydy, czyli glikozydy 

cyjanogenne, głównie – prunasin (prunazyna = d-mandelnitrile glucoside), rozkładany do kwasu pruskiego 
HCN (cyjanowodór), aldehydu benzoesowego i cukru (glukozy), np. przez enzym endogenny roślinny – 

prunazę (prunase). Ważnymi składnikami czeremchy są fitosterole, hormony roslinne, kwas p-kumarowy, 
skopoletyna, kwas eudesmowy, kwas taninowy, garbniki, leukocyjanidyny. Czeremcha wytwarza fitoncydy 

hamujące rozwój mikroorganizmów chorobotwórczych. 

Wodne i wodno-alkoholowe wyciągi z czeremchy obniżają ciśnienie tętnicze krwi, pobudzają układ 
oddechowy, działają równocześnie przeciwdepresyjnie i przeciwstresowo. Pobudzają wydzielanie żółci. 

Działają antyseptycznie na przewód pokarmowy i układ moczowy. Fitoncydy, olejek eteryczny i rozłożone 
nitrylozydy wydzielane są przez układ oddechowy, dzięki czemu odkażają drogi oddechowe i działają 

wykrztuśnie. Pomocne są w leczeniu chorób zakaźnych i skórnych. Glikozydy cyjanogenne określane są 
nazwą witaminy B17 (prunazyna, amigdalina) i wywierają wpływ przeciwnowotworowy. Wodny wyciąg z 

kory czeremchy hamuje biegunkę i nieżyt jelit. Wspomaga leczenie wrzodów żołądka. 

Odwar z kwiatów i kory czeremchy zastosowany na skórę działa nawilżająco, przeciwzapalnie, 

antyseptycznie, wybielająco i ochronnie przeciwko promieniom UV. Pomocny w leczeniu chorób 

autoimmunologicznych: łuszczycy, pęcherzycy, tocznia. Irygacje i nasiadówki w odwarze z kory i gałązek 
czeremchowych cenne w leczeniu stanów zapalnych pochwy i warg sromowych. Lewatywy – polecam przy 

świądzie odbytu. Mocny odwar do płukania gardła i jamy ustnej przy zapaleniu dziąseł, języka i gardła oraz 
kandydozie jamy ustnej i gardła. Płukanki z odwaru z gałązek i kory – w leczeniu łojotoku włosów i łysienia 

androgennego. 

Wyciągi z kwiatów i pędów czeremchy – działają estrogennie i antyandrogennie, regulują miesiączkowanie. 

Cenne w leczeniu hiperandrogenizmu, hirsutyzmu i policystycznych jajników. Surowiec pozyskiwany ze 
stanu naturalnego, niedostępny w sklepach zielarskich. Do zdobycia we własnym zakresie. 

Napar z kwiatów i liści czeremchy – zalecam w leczeniu stanów zapalnych powiek i spojówek (okłady 15-20 

minutowe) oraz „cieni i worków” pod oczami. 

 


