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PIPERYNA 
- organiczny związek chemiczny, pochodna piperydyny, alkaloid 
roślinny pieprzu czarnego (Piperis Nigri) 

- substancja krystaliczna, bezbarwna, ale może być również 

kremowa przechodząca w żółtą 

- rozpuszczalna w etanolu, chloroformie, eterze dietylowym, 

benzenie i pirydynie 
     

Działanie piperyny 

 wzmaga wydzielanie soków trawiennych, zwiększa uwalnianie enzymów proteolitycznych, 

czyli tych, które są odpowiedzialne za rozkładanie białek 

 nasila procesy lipolizy (udowodniono przeprowadzając testy na zwierzętach) 
 podnosi temperaturę ciała tym samym wzmaga metabolizm, ale równocześnie podnosi 

anabolizm białek (przyswajanie białek, budowę tkanki łącznej właściwej i mięśniowej) 

 wywiera wpływ na większą biodostępność składników odżywczych tj. selenu, β-karotenu, 

witamin z grupy B, kurkuminy 

 działa lekko moczopędnie 

 uchodzi za jeden z afrodyzjaków. 
 poprawia krążenie krwi tym samym znacznie polepsza ukrwienie tkanek 

 działa antydepresyjnie w stanach przewlekłego stresu 

 obniża ciśnienie krwi 

 działa antydepresyjnie i polepsza proces myślenia 

 ma właściwości przeciwutleniające 
 ostatnie badania wykazują, ze alkaloid ten wykazuje działanie cytotoksyczne na komórki 

nowotworowe, w tym czerniaka  – przyczynia się on do zmniejszania ich wzrostu 

 w medycynie ludowej, chińskiej i indyjskiej stosowana w leczeniu zaparć, biegunek, bólu 

ucha, gangreny, chorób serca, przepukliny, bezsenności, niestrawności, bólu stawów, 

oparzeń słonecznych, próchnicy zębów, anginy 

 
W kosmetologii: 

 stosowany w bardzo małych ilościach zwiększa penetrację i przyswajalność przez skórę 

cennych składników aktywnych do głębszych warstw skóry, które z natury ciężko 

wprowadzić. Dzieje się tak, ponieważ jako substancja o charakterze tłuszczowym zwiększa 

płynność bariery lipidowej naskórka, która dzięki temu staje się bardziej przepuszczalna dla 
składników aktywnych 

 nowe badania potwierdziły, iż już 0.01% ekstraktu z pieprzu zwiększa o 30% przezskórną 

biodostępność trudno przyswajalnych ekstraktów roślinnych, w tym bardzo zdrowych 

polifenoli z zielonej herbaty 

 badania dają podstawę do przypuszczeń, że zarówno wyciągi z owoców pieprzu czarnego jak 

i sama piperyna, znajdą zastosowanie w stymulowaniu rozwoju ludzkich melanocytów, 
stając się lekami pomocnymi w terapii leczenia bielactwa. 

 
 

 

 

 

 

 
 

ALKALOIDAMI  
nazywamy grupę związków pochodzenia naturalnego otrzymywanych z różnych gatunków roślin 
(obecnie część z nich otrzymuje się syntetycznie). Są organicznymi zasadami roślinnymi 

zawierającymi atom azotu w pierścieniu heterocyklicznym, wykazującymi wyraźne 

działanie na układ nerwowy. 

 

Istnieje wiele związków, które pomimo tego, że nie spełniają części definicji, są zaliczane do 
alkaloidów. Przykładem takich substancji są kolchicyna i kapsaicyna, które nie zawierają atomu 

azotu w układzie heterocyklicznym i nie mają charakteru zasadowego. Istnieją również związki, 

które pomimo, że występują u zwierząt zaliczane są do alkaloidów np. samandryna. 

 

Występowanie  

Alkaloidy występują głównie w roślinach wyższych w postaci soli kwasów organicznych, na przykład 
kwasu cytrynowego, jabłkowego lub szczawiowego. Rzadziej występują w postaci soli z kwasami  

N

O
O

O

Skala Scoville’a (oznaczana skrótem SHU, od Scoville Hotness Unit – z ang. jednostka ostrości 
Scoville’a) – skala ostrości, czyli pikantności danej potrawy, głównie używana w stosunku do 

papryk. Określa ona ilość kapsaicyny (też alkaloid!), czyli substancji powodującej uczucie ostrości 
w produkcie. Papryka roczna (słodka) ma wartość SHU równą 0, papryczki peperoni od 100 do 
500, natomiast pieprz od 50 tys. do 100 tys. Czysta kapsaicyna ma wartość ok. 16 mln. 
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nieorganicznymi. Alkaloidy w postaci soli rozpuszczają się w soku komórkowym. W nielicznych 

roślinach są połączone z cukrami lub garbnikami.  
Najliczniej występują u roślin z rodzajów: Apocynaceae, Papaveraceae oraz Ranunculaceae i 
Solanaceae.  

Oprócz roślin wyższych, występowanie alkaloidów stwierdzono u grzybów (np.: Claviceps purpurea), 

paprotników z rodzaju Lycopodium i u nagozalążkowych w rodzajach Taxus, Ephedra i 
Cephalotaxaceae.  
Alkaloidy występują zwykle w surowcu w zespołach złożonych z kilku lub kilkudziesięciu związków 

o zbliżonej budowie. Występują zarówno w organach podziemnych jak i naziemnych w ilościach od 

setnych części procenta (np. w liściach lulka czarnego) do kilku procent (np. w korzeniu 

wymiotnicy). 

 

Podział 
Alkaloidy właściwe - mają atom azotu w pierścieniu heterocyklicznym. Ich prekursorami są 

aminokwasy lub aminy biogenne, np. nikotyna, atropina, kokaina, strychnina, morfina 

Protoalkaloidy - mają atom azotu w łańcuchu bocznym, a powstają z aminokwasów lub amin 

biogennych, np. meskalina, efedryna, kapsaicyna 

Pseudoalkaloidy - są zasadami roślinnymi, których azot nie pochodzi od aminokwasów, a został 
wbudowany w trakcie biosyntezy do już istniejącego szkieletu. Ich prekursorami są np. irydoidy, 

sterydy i terpeny, np. kolchicyna, kofeina, teofilina 

 

Właściwości fizyczne  

Większość alkaloidów to substancje krystaliczne, tylko nieliczne z nich mają konsystencję płynną 

np.: pilokarpina czy arekolina. Niektóre z nich mogą występować również jako substancje lotne np. 
nikotyna. Wszystkie są substancjami optycznie czynnymi, najczęściej są lewoskrętne (-). Wyjątkiem 

jest tutaj atropina, która jest mieszaniną racemiczną.  

Przeważająca część z nich ma charakter trzeciorzędowych zasad, nieliczne są dwu- lub 

jednorzędowymi zasadami. Jako wolne związki trudno rozpuszczają się w wodzie, a łatwo w 

rozpuszczalnikach organicznych. W przypadku ich soli obserwuje się odwrotne właściwości. 
 

 


