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WYSTĘPOWANIE I ROLA BETAINY 
W ŻYCIU ORGANIZMÓW ŻYWYCH 

OCCURRENCE AND ROLE OF BETAINE IN LIVING ORGANISMS 

Streszczenie. Dokonano przeglądu literaturowego, którego celem było m.in. wyjaśnienie ważnej 
roli betainy w świecie mikroorganizmów, roślin i zwierząt oraz tego, jak istotne znaczenie ma ona 
dla organizmu ludzkiego. Za najważniejsze funkcje betainy uważa się jej zdolność do osmopro-
tekcji, a także do przenoszenia grup metylowych. Dzięki tym właściwościom betaina stanowi 
ochronę komórek przed zmianami ciśnienia osmotycznego, a także bierze udział w wielu prze-
mianach biochemicznych istotnych szczególnie dla organizmu ludzkiego. W niniejszej pracy 
omówiono sposoby otrzymywania betainy, najważniejsze kierunki badań, a także przedstawiono 
możliwości praktycznego zastosowania tego związku.  

Słowa kluczowe: betaina, N,N,N-trimetyloglicyna, osmoprotektant, osmoregulacja, osmolit 

Wstęp 

Już w XIX wieku w tkankach roślinnych odkryto produkt utleniania choliny, N,N,N- 
-trimetyloglicynę. A ponieważ wykryto go w burakach cukrowych (Beta vulgaris), 
związek ten nazwano betainą (Lever i Slow, 2010; Sakamoto i Murata, 1998). Badania 
wykazały, że w środowisku neutralnym pierwotna betaina występuje w formie obojna-
czego jonu oraz że ta pochodna glicyny jest donorem grup metylowych (Takabe i in., 
2006).  

Według niektórych badaczy betaina stanowi od 0,8 do 1,6% suchej masy buraka cu-
krowego (Beiss, 1994; Davies i Dowden, 1936; Thalasso i in., 1999), można więc 
stwierdzić, że związek ten jest ilościowo znaczącym składnikiem buraka. Betainę wy-
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kryto w tkankach większości żywych organizmów: w roślinach – głównie w cytopla-
zmie, wakuolach oraz chloroplastach (Allard i in., 1998), w organizmach zwierząt  
i ludzi – w łożysku, nerkach, mózgu i wątrobie (Kempson i in., 2014) oraz w licznych 
mikroorganizmach (Rhodes i Hanson, 1993). 

W artykule dokonano przeglądu literatury w celu wyjaśnienia, jak ważną rolę od-
grywa betaina we wszystkich organizmach żywych. Przedstawiono najważniejsze kie-
runki badań i omówiono możliwości zastosowania tego związku.  

Struktura betainy 

Betainy to bipolarne związki chemiczne (wewnętrzne sole, jony dwubiegunowe, jo-
ny amfoteryczne), w których ładunek dodatni jest zlokalizowany na atomach azotu, 
siarki lub fosforu w różnych otoczeniach, a ładunek ujemny – na atomach tlenu związa-
nych z atomami węgla, siarki lub fosforu. Najbardziej rozpowszechnionymi w przyro-
dzie betainami są karboksybetainy, alkilowe pochodne aminokwasów. Najprostszą 
karboksybetainą jest N,N,N-trimetyloglicyna (CH3)3N+CH2CO2, będąca pochodną natu-
ralnego aminokwasu glicyny (Lever i Slow, 2010; Szafran i Dega-Szafran, 2007).  

Metody otrzymywania betainy 

Betaina jest produkowana podczas otrzymywania kwasu glutaminowego z wywaru 
melasowego. W melasie z buraków betaina występuje w ilości około 5% w sfermento-
wanej melasie i w ilości około 12% w odcukrzonej melasie (80% suchej masy). Istnieje 
wiele metod otrzymywania betainy. Stężony wywar melasowy traktuje się stężonym 
kwasem solnym lub tym samym kwasem w stanie lotnym i miesza w podwyższonej 
temperaturze przez kilka godzin. Chlorki metali alkalicznych powstające podczas 
ochładzania (zwłaszcza KCl) są usuwane, a ług macierzysty jest zatężany i schładzany. 
Część, która wykrystalizowała, to głównie chlorowodorek betainy. Aby osiągnąć wy-
dajności na poziomie 70–80%, stosuje się krystalizację frakcyjną i oczyszczanie wę-
glem aktywnym. Betaina może być również ekstrahowana przez ogrzewanie zatężonego 
wywaru z równymi ilościami etylowego i metylowego alkoholu. Taki ekstrakt alkoho-
lowy zawierać może do 50% betainy w suchej masie. Po oddestylowaniu alkoholu moż-
liwe jest wyizolowanie betainy (w postaci chlorowodorku) z roztworu wodnego 
(Olbrich, 2006). Inną, prostszą metodą jest zastosowanie wymieniaczy jonowych, które 
zatrzymują betainę oraz nieorganiczne kationy obecne w wywarze melasowym lub 
melasie. Gdy filtr z wymieniaczy jonowych jest regenerowany za pomocą rozcieńczo-
nego kwasu solnego, betaina przechodzi do roztworu, a ekstrakt się zatęża. Pozostałość 
po odparowaniu jest ekstrahowana gorącym stężonym alkoholem w celu izolacji chlo-
rowodorku betainy. Wydajność takiego procesu wynosi około 50% (Olbrich, 2006). 
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Znaczenie betainy dla organizmu ludzkiego 

Przez ponad 50 lat betaina była stosowana jako suplement diety ludzi i zwierząt 
(Craig, 2004; Gugołek i in., 2011). Tę pochodną glicyny otrzymuje się m.in. ze zbóż, 
takich jak: pszenica, jęczmień, żyto, a także ze szpinaku, buraków cukrowych, soi czy 
skorupiaków (Kawka i Achremowicz, 2014; Likes i in., 2007; Liu i in., 2014; Sakamoto 
i Murata, 2002). Fizjologiczny poziom betainy w ludzkiej surowicy wynosi od 20 do 75 
µmol/l (u kobiet zawiera się w przedziale 20–60 µmol/l, a u mężczyzn – w przedziale 
25–75 µmol/l), jednakże w niektórych organach, takich jak wątroba czy nerki, koncen-
tracja tego związku jest większa (Holm i in., 2005; Lever i in., 1994b). Działanie betai-
ny wiąże się ze sprawnym metabolizmem wątroby i ochroną ludzkiego organizmu przed 
nadmierną produkcją szkodliwego etanolu (Alirezaei i in., 2014; Barak i in., 1996).  

W komórkach betaina pełni dwie podstawowe funkcje: jest idealnym osmoregulato-
rem (bipolarny elektrolit posiadający dodatni i ujemny ładunek), a także cennym dawcą 
grup metylowych (–CH3) (Awwad i in., 2014; Takabe i in., 2006). Betaina bierze udział 
również w syntezie wielu związków, które odgrywają kluczową rolę w metabolizmie 
białek. Dzięki temu, że betaina stanowi kataboliczne źródło grup metylowych, możliwe 
jest tworzenie takich związków, jak: metionina, S-adenozylometionina (SAM) (Barak  
i in., 1996; Ross i in., 2014), fosfatydylocholina i karnityna. 

Betaina jest katabolizowana przez szereg reakcji enzymatycznych, które zachodzą 
głównie w mitochondriach komórek wątroby i nerek. Reakcje transmetylacji obejmują 
transfer grupy metylowej (jednowęglowej) poprzez cykl metioniny w kluczowych pro-
cesach biologicznych (Craig, 2004; Kempson i in., 2014). Tworzenie metioniny z ho-
mocysteiny może nastąpić albo przez betainę, albo za pomocą 5-metylo-tetrahydrofo-
lianu (CH3-THF) (Finkelstein i in., 1982). Betaina przenosi grupę metylową przez en-
zym metylotransferazę betainowo-homocysteinową (BHMT), by stać się dimetyloglicy-
ną. Reakcja CH3-THF wykorzystuje enzym syntazy metioninowej do przeniesienia 
grupy metylowej z kofaktora kobalaminy (witamina B-12), tworząc metylokobalaminę, 
następnie metylokobalamina przenosi grupy metylowe do homocysteiny, tworząc me-
tioninę (Craig, 2004).  

Według wielu badaczy betaina może być dodawana do diety jako suplement, przy 
czym jej spożycie nie powinno przekraczać 1–2,5 g dziennie (Craig, 2004; Hoffman  
i in., 2009). W tabeli 1 przedstawiono kilka produktów spożywczych analizowanych 
przez Zeisela i in. (2003) oraz Kulczyńskiego i in. (2014) pod względem zawartości 
betainy.  

Poziom betainy może się zmieniać w zależności od sposobu przetworzenia produktu 
zawierającego betainę. Zmiany zawartości betainy mogą być różne w świeżych i goto-
wanych produktach (w przypadku szpinaku gotowanego ubyło aż 70% betainy, na sku-
tek gotowania go na parze ubytek betainy wyniósł 37%, a w przypadku szpinaku przy-
rządzonego w kuchence mikrofalowej zawartość betainy wzrosła mniej więcej o 8%). 
W przypadku produktów przetworzonych na konserwy, zawartość betainy zmienia się 
nieznacznie w porównaniu z produktami nieprzetworzonymi, gdyż część betainy z pro-
duktu stałego przechodzi do cieczy podczas obróbki. Świadczy to o rozpuszczalności 
betainy w wodzie (Slow i in., 2005; Zwart i in., 2003). 

Niezbędna człowiekowi do prawidłowego metabolizmu betaina może być syntetyzo-
wana z choliny lub też pochodzić bezpośrednio z diety (Gugołek i in., 2011). Organizm  



Ślęczka, A., Krzywonos, M., Wilk, M., Durbajło, W. (2015). Występowanie i rola betainy w życiu organizmów 
żywych. Nauka Przyr. Technol., 9, 3, #43. DOI: 10.17306/J.NPT.2015.3.43 

4 

Tabela 1. Zawartość betainy w produktach spożywczych (na podstawie Zeisela i in., 2003, oraz 
Kulczyńskiego i in., 2014) 
Table 1. Betaine content in food products (on the basis of Zeisel et al., 2003, and Kulczyński et 
al., 2014) 

Produkt 
Product 

Zawartość betainy w 100 g produktu 
Betaine content in 100 g of product 

(mg) 

Owoce goi – Goya fruits 870–1 390 

Otręby pszenne – Wheat bran 1 506 

Kiełki pszenne – Wheat germ 1 395 

Chleb pszenny – Wheat bread 227 

Buraki surowe – Raw beet 129 

Buraki konserwowane – Canned beet 333 

Szpinak – Spinach 725 

Małże – Clams 250 

Krewetki – Shrimps 246 

 
może produkować cholinę z wykorzystaniem kwasu foliowego, witaminy B12 i niektó-
rych aminokwasów, jednak nie zawsze są to ilości wystarczające i trzeba je uzupełniać 
ze źródeł egzogennych (van Wijk i in., 2012). Cholina występuje głównie w żółtku jaj, 
wątróbce i innych podrobach, chudym mięsie, drożdżach, kiełkach pszenicy, soi i zielo-
nym groszku. Cholina, czy też syntetyczny chlorek choliny, nie jest bezpośrednim 
„dawcą” grup metylowych – aby mogła nim się stać, musi zostać utleniona do betainy 
(Fan i in., 2014; Gugołek i in., 2011). Ta przemiana ma miejsce w mitochondriach ko-
mórek wątroby.  

Betaina jest związkiem rozpuszczalnym w wodzie, jest lipotropem (Brouwer i in., 
2000; Eklund i in., 2005; Fan i in., 2014), co oznacza, że może zapobiec gromadzeniu 
się tłuszczu w wątrobie lub ograniczyć je i może chronić ten organ przed hepatotoksy-
nami, takimi jak etanol i czterochlorek węgla. Korzystnie wpływa też na regenerację 
organizmu zaatakowanego przez różne choroby, m.in. homocysteinemię (Obregon i in., 
2003). 

Betaina przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu homocysteiny.  
W oświadczeniach zdrowotnych EFSA podaje się, że korzystne działanie betainy wy-
stępuje w przypadku jej spożycia w ilości od 0,5 do 2,5 g dziennie (EFSA Panel..., 
2013). Homocysteina jest aminokwasem, który powstaje z metioniny (Leszczyńska  
i Pisulewski, 2004; Mládková i in., 2014), i jest uważana za niezależny czynnik rozwoju 
chorób naczyniowych (Brouwer i in., 2000). Kiedy spożycie choliny i betainy w naszej 
diecie jest duże, stężenie homocysteiny utrzymuje się na niskim poziomie, prawdopo-
dobnie dlatego, że zostaje ona przekształcona w metioninę. Z tego powodu, zdaniem 
dietetyków, korzystnie jest łączyć produkty zawierające dużo choliny, jak np. jajka,  
z produktami bogatymi w betainę, np. ze szpinakiem (Bolander-Gouaille, 2002; Ross  
i in., 2014). 
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Betaina w życiu zwierząt 

W ciągu ostatnich dziesięcioleci wykonano wiele badań w celu określenia wpływu 
suplementacji paszy betainą na wydajność hodowli, m.in. na masę ciała i wzrost zwie-
rząt (Kidd i in., 1997). Ze względu na strukturę chemiczną betaina może pełnić wiele 
różnych funkcji metabolicznych (Eklund i in., 2005). Nagromadzenie się betainy w 
organizmie następuje albo poprzez jej syntezę, albo poprzez jej wchłanianie (pobiera-
nie) z pożywienia. Dla kręgowców wchłanianie betainy z pożywienia w procesie dyfuzji 
ma ogromne znaczenie, ponieważ u tych organizmów tylko nerki i wątroba mogą wy-
twarzać betainę (Eklund i in., 2005).  

Zapotrzebowanie organizmu zwierzęcego na betainę jest silnie uzależnione od stę-
żenia innych donorów grup metylowych obecnych w diecie oraz od działania stresu 
osmotycznego w narządach (m.in. w wątrobie i w sercu) (Metzler-Zebeli i in., 2009). 
Wykazano, że betaina może chronić wątrobę szczura, uwalniając ją z toksyn, takich jak 
chloroform lub czterochlorek węgla (Junnila i in., 2000). Dodatkowo wykazano, że ten 
osmoprotektant ma wpływ na utrzymanie lub poprawę zdrowia zwierząt oraz na ich 
wydajności (Kidd i in., 1997). 

Betaina jest najdoskonalszym naturalnym osmolitem, czyli substancją, która wpływa 
na proces przemieszczania się wody między komórkami oraz między komórkami  
a otaczającym je środowiskiem. Dodatkowo betaina jest sprawnie wchłaniana przez 
komórki, nie wywierając na nie żadnego negatywnego wpływu, a także chroni makro-
cząsteczki (np. enzymy) komórkowe przed inaktywacją (Bohnert i in., 1995). Jako 
osmolit wpływa na utrzymywanie się właściwej równowagi wodnej w komórce  
i w tkankach. Udowodniono, że dodawanie betainy jako suplementu diety do pasz 
wpływa na przyrost masy zwierząt, skład mięsa oraz jego jakość (Craig, 2004; Yu i in., 
2004). Może również poprawić sprawność trawienia suchej karmy u takich zwierząt, jak 
świnie, króliki, szczury czy ptactwo domowe (Eklund i in., 2005; Hassan i in., 2010).  
U kurcząt z objawami kokcydiozy po podaniu betainy stwierdzono zwiększoną straw-
ność lizyny, białka, tłuszczu i karotenoidów (Xing i Jiang, 2012). Dodatkowo podczas 
cyklicznie zmieniającego się stresu termicznego oraz oddziaływania kokcydiów jako 
czynników stresowych kurczęta otrzymujące w diecie betainę lepiej zatrzymywały 
wodę w organizmie niż kurczęta, które tego suplementu nie otrzymywały (Kettunen  
i in., 2001). 

Betainę po raz pierwszy zastosowano w pokarmie dla ryb (głównie łososi i pstrą-
gów) (Castro i in., 1998). Dodatek betainy do pożywienia spowodował u wielu gatun-
ków ryb z rodziny Salmonidae znaczną poprawę w ich bytowaniu, tzn. polepszyła się 
ich tolerancja na obecność w otoczeniu wody morskiej (Duston, 1993). 

Ponadto betaina może stymulować w przewodzie pokarmowym procesy fermentacji, 
podczas których powstają takie związki, jak kwas mlekowy i krótkołańcuchowe kwasy 
tłuszczowe (Eklund i in., 2005). 

Szereg doświadczeń przeprowadzonych w wielu gorących zakątkach świata w kli-
macie subtropikalnym potwierdza, że betaina dodawana do paszy lub do wody pomaga 
ograniczyć odwodnienie organizmu poprzez zwiększenie retencji wody w komórkach, 
tkankach i narządach, co w konsekwencji pozwala zwierzętom na utrzymanie właści-
wego bilansu energetycznego i na właściwe pobieranie paszy (Ayo i in., 2014; Kidd  
i in., 1997). 
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Betaina w życiu roślin 

Betaina występuje naturalnie u wielu roślin, takich jak Fragaria ×ananassa, owoce 
Lycium chinense i Lycium barbarum, nasiona Arabidopsis thaliana, buraki cukrowe 
(Craig, 2004; Kulczyński i in., 2014; Rajashekar i in., 1999; Sakamoto i Murata, 2002; 
Shin i in., 1999). Rośliny takie, jak szpinak czy jęczmień, gromadzą stosunkowo dużo 
betainy w chloroplastach, podczas gdy inne, takie jak Arabidopsis thaliana i tytoń, nie 
są zdolne do syntezy tego związku w komórkach (Sakamoto i Murata, 2002).  

Wzrost roślin i ich rozwój może być ograniczony przez stresowe warunki środowi-
skowe. Większość komórek (szczególnie roślinnych) dostosowuje się do obecności 
stresora poprzez gromadzenie związków organicznych niskocząsteczkowych, rozpusz-
czalnych w wodzie, takich jak betaina (Sakamoto i Murata, 2002). Betaina przyczynia 
się do prawidłowej budowy oraz integralności błon komórkowych i aparatu fotosynte-
tycznego roślin (Sakamoto i Murata, 1998), stabilizuje funkcjonowanie fotosystemu II 
w warunkach silnego zasolenia. W tym ostatnim przypadku betaina przeciwdziała od-
dysocjowaniu pod działaniem silnego zasolenia słabiej związanych białek kompleksu 
fotosystemu II (Papageorgiou i Murata, 1995). 

Betaina jako osmoprotektant 

Możliwość prawidłowego rozwoju i egzystencji roślin zależy od tego, w jakim stop-
niu dany organizm jest przystosowany do funkcjonowania w konkretnych warunkach 
środowiskowych (Rajashekar i in., 1999). Zbyt duże stężenie soli mineralnych lub róż-
nych substancji organicznych, np. mannitolu lub glikolu polietylenowego, powoduje 
stres osmotyczny (Cha-um i in., 2012). Może on być wywołany wieloma czynnikami 
środowiskowymi, jak susza, silne zasolenie czy niskie temperatury, i może być jedną  
z głównych przyczyn małej produktywności zbóż na świecie (Krasensky i Jonak, 2012). 
Powszechnie rejestrowaną reakcją całej rośliny na różne stresy jest modyfikacja jej 
gospodarki wodnej, prowadząca do zmniejszenia potencjału wody w komórkach w ciągu 
krótkiego stosunkowo czasu. Dzieje się to w wyniku zahamowania lub ograniczenia 
pobierania wody przez system korzeniowy rośliny (np. pod wpływem suszy lub zasole-
nia gleby). Unikanie pobierania nadmiaru jonów np. sodowych i chlorkowych w czasie 
stresu solnego powoduje zmniejszenie niebezpieczeństwa zatrucia, ale naraża roślinę na 
znaczny deficyt wodny, który wynika z małego gradientu potencjału wody pomiędzy 
podłożem a komórkami korzeni (Shahid i in., 2011). 

Główną fizjologiczną funkcją betainy w roślinach jest ochrona komórek oraz ich 
wielkocząsteczkowych komponentów przed działaniem stresu osmotycznego (Hoffman 
i in., 2009). Jeśli betaina nie jest katabolizowana w komórkach, funkcjonuje w organi-
zmach jako organiczny osmoprotektant (Petronini i in., 1992). Betaina może być kumu-
lowana w organellach komórkowych, które są narażone na stres osmotyczny i jonowy. 
Dodatkowo, w czasie działania stresu jonowego, służy jako stabilizator białek i innych 
składników komórkowych, chroniąc je przed denaturacją (Kempf i Bremer, 1998).  

Betaina w świecie organizmów żywych ma szerokie spektrum działania, w szcze-
gólności pełni ważną rolę w utrzymaniu prawidłowej osmoregulacji podczas przepływu 
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wody do środka oraz na zewnątrz komórki (Eklund i in., 2005). Większość komórek 
dostosowuje się do zmian ciśnienia osmotycznego lub działania różnych stresorów 
poprzez zmianę stężenia wewnątrzkomórkowego (Cleland i in., 2004; Craig, 2004). 
Dzięki kompatybilnym, rozpuszczalnym w wodzie substancjom, które nie zakłócają 
funkcji komórkowych, osmoregulacja przebiega sprawnie (Sakamoto i Murata, 2002). 
Utrzymanie równowagi jonowej i osmotycznej w całej komórce, szczególnie w warun-
kach deficytu wodnego lub gdy roślina jest narażona na zasolenie środowiska, wymaga 
stałej wymiany substancji pomiędzy wakuolą a cytoplazmą. Uczestniczą w tym łatwo 
rozpuszczalne związki niskocząsteczkowe, jak cukry i ich pochodne, oraz substancje 
zawierające azot (prolina, betaina) (Hoffmann i in., 2013; Mansour, 2000).  

Ważnym aspektem tolerancji roślin na zasolenie jest kompartmentacja jonów w ko-
mórce. Rośliny (np. halofity) w procesie dostosowywania osmotycznego komórki mogą 
unikać toksycznego wpływu jonów Na+ poprzez ich usuwanie z cytoplazmy i groma-
dzenie w wakuoli. Osmoregulacja polega na syntezie lub akumulacji w obrębie wakuoli 
związków osmotycznie czynnych (metabolitów stresowych) w celu zachowania odpo-
wiedniego turgoru komórki (Cheeseman, 1988). Pod wpływem stresu solnego takie 
osmoprotektanty, jak betainy, mogą utrzymać komórkową równowagę osmotyczną 
(Bouchenaka i in., 2012; McCue i Hanson, 1992). Jednak istnieje wiele roślin, które nie 
gromadzą betainy (ryż, ziemniaki, pomidory) i są znacznie bardziej narażone na stres 
abiotyczny, taki jak zasolenie czy drastyczne zmiany temperatur (Huang i in., 2000). 

Wykazano, że egzogennie dostarczona betaina może chronić rośliny wyższe przed 
stresem wywołanym niską temperaturą, a genetyczna modyfikacja Arabidopsis thalia-
na, powodująca wytwarzanie w jego komórkach bakteryjnego enzymu katalizującego 
jednoetapową syntezę betainy z choliny, znacznie zwiększała tolerancję rośliny na ni-
skie temperatury. Podobnie transgeniczne rośliny Arabidopsis thaliana zdolne do kumu-
lacji betainy wykazywały zwiększoną tolerancją na stres wywołany wysoką temperatu-
rą, zarówno podczas kiełkowania nasion, jak i w fazie wzrostu młodych roślin. Zwięk-
szona odporność roślin bogatych w betainę na szok temperaturowy jest m.in. wynikiem 
ochronnego działania omawianego związku na błony plazmatyczne. Takie działanie 
betainy wykazały zarówno badania na bakteriach i transgenicznym rzodkiewniku, jak  
i eksperymenty z użyciem sztucznych liposomów (Sakamoto i Murata, 2002). 

Betaina jest doskonałym czynnikiem osmotycznym dla wielu bakterii Gram-dodat-
nich i Gram-ujemnych, który może stabilizować zaburzony metabolizm komórkowy, 
wywołany różnymi rodzajami stresu (Robert i in., 2000). Wewnątrzkomórkowe groma-
dzenie betainy przez Escherichia coli spowodowało złagodzenie negatywnych efektów 
działania wysokiego ciśnienia osmotycznego. Ponadto betaina może stymulować tempo 
wzrostu niektórych szczepów bakterii rodziny Enterobacteriaceae (Fitzsimmons i in., 
2012). Betaina w świecie grzybów jest znana nie tylko jako źródło energii, np. dla 
Aspergillus fumigatus, lecz także jako osmoprotektant – dla Penicillium fellutanum 
(Lambou i in., 2013; Park i Gander, 1998). 

Podsumowanie 

W świecie organizmów żywych betaina odgrywa ważną rolę. Mimo że badania nad 
trimetyloglicyną trwają już kilkadziesiąt lat, dopiero w ostatnim dziesięcioleciu udało 
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się dowieść jej niebagatelnego znaczenia dla rozwoju większości organizmów żywych 
(Schrama i in., 2003). Związek ten sprawnie usuwa niepożądane skutki działania stre-
sów abiotycznych, takich jak zasolenie, wysoka bądź niska temperatura, susza lub zbyt-
nie nawodnienie (Sakamoto i Murata, 2002). Omawiana pochodna glicyny ma korzyst-
ny wpływ na rozwój roślin oraz mikroorganizmów, ponieważ doprowadza do efektyw-
nej osmoprotekcji i osmoregulacji (Abbas i in., 2014; Holtmann i Bremer, 2004).  
U zwierząt i ludzi ten związek odgrywa decydującą rolę w utrzymaniu bilansu wodnego 
komórek, jest również zaangażowany w koordynowanie najważniejszych procesów 
metabolicznych i w hamowanie wielu procesów chorobotwórczych (Petronini i in., 
1992). Jako metyloglicyna jest łatwiej niż glicyna przepuszczany m.in. do komórek 
nerkowych, akumuluje się w nerkach, przez co chroni komórki przed dużym stężeniem 
elektrolitów i mocznika (Lever i in., 1994a). Jako bipolarny elektrolit, posiadający do-
datni i ujemny ładunek, jest idealnym osmoregulatorem, a także jednym z najefektyw-
niejszych donorów grup metylowych (Dawson i Baltz, 1997). Akumulacja betainy 
sprzyja zatrzymywaniu wody w komórkach, zabezpieczając je przed odwodnieniem.  

Mimo iż medycyna doceniła betainę już kilkadziesiąt lat temu, badania nad tym 
„cudownym” związkiem chemicznym trwają do dzisiaj, odsłaniając nowe aspekty jego 
działania. 
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OCCURRENCE AND ROLE OF BETAINE IN LIVING ORGANISMS 

Summary. This article presents a review concerning the important role of betaine in the world of 
microorganisms, plants, animals, and important to the human body. The most important function 
of betaine is considered its ability to osmoprotection, which protects cells from osmotic pressure 
changes, as well as a donor of methyl groups and participates in many biochemical changes par-
ticularly important for the human body. The paper presents methods for the production of betaine, 
the most important directions of research and discusses the possibility of practical application of 
this compound. 

Key words: betaine, N,N,N-trimethyloglycine, osmoprotectant, osmoregulation, osmolite 
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