
Drinken van bier bestrijdt het verkoudheid virus 
 
Google-vertaling van de Japanse samenvatting bij het rapport van Sawada Norihitoshi 
(zien onder) 
 
Sapporo Breweries Ltd, voeren gezamenlijk onderzoek Sawada Norihitoshi 
hoogleraar Sapporo Medical University School of Medicine, en Professor Kojima 
Takashijun, bittere componenten in de hop bier grondstoffen "humulon (noot 1)" 
om de RS-virusinfectie (noot 2 Ik was de eerste keer in de wereld in het bier 
ingrediënten, dat het preventieve effect er van) en een relaxatie van ontsteking 
veroorzaakt door RS virusinfectie.  
 
De RS-virus, de infectie hoog is bij kinderen vooral, virusinfectie heerst tussen de 
herfst en het voorjaar is bekend. Bovendien is er geen effectieve behandeling of 
vaccin voor de preventie, in sommige gevallen tot ernstige ademhalingsziekte, 
heb ik een groot probleem in de afgelopen jaren.Er wordt gezegd dat bij 
volwassenen, om te passen in de symptomen van milde verkoudheid zelfs na 
virusinfectie, is het moeilijk het bericht RS virusinfectie anderzijds. Daarom 
wordt RS virus gedacht te worden besmet met familie, moet je aandacht 
besteden aan de preventie van virale besmetting op een dagelijkse basis ook 
zowel volwassenen als kinderen.  
 
Tegen deze achtergrond is het doel van een effectieve RS-virusinfectie 
preventieve effect door de inname van voedsel ingrediënten in deze studie 
profylaxe tegen RS-virusinfectie bitterhop component van hop die verschillende 
farmacologische activiteiten zijn tot dusver gevonden "humulon" Ik heb het 
effect bestudeerd. In het bijzonder wordt aangenomen dat preventie de route 
van infectie van de eerste van de RS-virus, een virus infectie in het 
neusslijmvlies is belangrijk, voerden we controle met de nasale mucosale 
epitheliale cellen van menselijke oorsprong.  
 
Ten eerste, om de bescherming tegen RS-virusinfectie van "humulon" controle 
toevoeging "humulon" de nasale mucosale epitheelcellen van mensen 
geïnfecteerd met RS-virus, die een indicator RS virusinfectie en cellen zonder 
additieven "RSV / Ik heb de expressie niveau van de G-eiwit vergeleken. 
" Dientengevolge, het expressieniveau van het "RSV / G eiwit" Terwijl verhoogd 
tot 24 uur na infectie zonder additieven cellen, het toevoegen van cellen 
"humulon", dat expressie wordt onderdrukt, zelfs na 24 uur kon worden 
bevestigd direct onder (Figuur 1). Als gevolg van immunofluorescentiekleuring 
(noot 3) en gekleurd rode cellen "RSV / G eiwit" werd rood gekleurd met infectie 
RS virus additiefvrije cellen, de toevoeging van cellen "humulon" Sterk werd 
bevestigd onderdrukken (Figuur 2). Ik vond dat uit de resultaten van deze, een 
beschermend effect RS virusziekten in de nasale mucosale epitheliale cellen in de 
"humulon".  
 
Vervolgens, teneinde het effect op het verlichten van ontsteking ten gevolge van 
RS-virusinfectie "humulon" verifiëren, maten we de hoeveelheid uitgescheiden in 
de nasale epitheelcellen is indicatief voor de ontstekingsreactie, "IL-
8". Dientengevolge, in de additief-vrije cellen na virale infectie hoeveelheid 
secretie dat de geleidelijke toename, naast cellen "humulon", werd bevestigd dat 
de hoeveelheid secretie niet toeneemt in de tijd en ( Figuur 3).  
 



Uit deze resultaten, vond dat er ook een effect van het verlichten van de 
ontsteking veroorzaakt door RS-virusinfectie in "humulon". De resultaten van 
deze studie, door inname van de "humulon" in het dagelijks leven, kunt u 
verwacht worden om bij te dragen aan de totstandkoming van het lichaam 
moeilijk om besmetting tegen RS-virus.  
Toekomst, evenals het effect mechanisme voor RS-virus, een hop onderdeel van 
"humulon" controleren, Sapporo bier zullen we het gebruik van het eten en 
drinken te overwegen. Ik ben van mening dat de bevordering van het onderzoek 
en de ontwikkeling van gezondheid voor een verscheidenheid van functies door 
bestanddelen van bier grondstoffen verder, ik wil een nieuw voorstel in de 
gezondheid van voedsel markt aansluiten.  
 
(Noot 1): "humulon"  
Het wordt ook wel "alpha acid" in de bittere componenten in de hop bier 
grondstoffen.Componenten met zoals de spijsvertering verbeteren en kalmerend 
effect, een verscheidenheid aan functies zijn opgenomen in de hop, hebben 
Sapporo bier is het ontwikkelen van een nieuwe functionaliteit van de hop 
component.  
 
(Noot 2): gezegd pathogene virus dat zoals longontsteking en bronchitis en 
oorzaak van respiratoire aandoeningen, RS-virus (respiratoir syncytieel virus) 
infectie RS virus besmette meeste kinderen, er gevaar bestaat dat ernstige.  
(Noot 3) middels immunofluorescentiekleuring antigeen-antilichaamreactie, een 
werkwijze voor het waarnemen van de aanwezigheid en locatie van de (G eiwit in 
deze studie) antigenen.  
 

   



サッポロビール（株）は、札幌医科⼤学医学部の澤⽥典均教授、⼩島隆准教授と共同研究を⾏い、ビ
ール原料のホップに含まれる苦味成分「フムロン（注１）」にＲＳウイルス感染（注２）の予防効果、お
よびＲＳウイルス感染による炎症の緩和効果があることを、ビール原料成分では世界で初めて発⾒しまし
た。  
 
ＲＳウイルスは、主に乳幼児に感染率が⾼く、秋から春にかけてウイルス感染が流⾏することが知られてい
ます。 予防のためのワクチンや効果的な治療法がない上に、重篤な呼吸器疾患に⾄るケースもあり、近年
⼤きな問題になっています。 ⼀⽅で成⼈の場合は、ウイルス感染しても軽い⾵邪の症状でおさまるため、
ＲＳウイルスの感染に気づきにくいと⾔われています。 そのため、ＲＳウイルスは家族内で感染することも考
えられ、乳幼児だけでなく成⼈も⽇常的にウイルス感染の予防に注意する必要があります。  
 
このような背景の下、本研究では⾷品成分の摂取による有効なＲＳウイルス感染予防効果を⽬指し、こ
れまでに様々な薬理作⽤が認められているホップの苦味成分「フムロン」のＲＳウイルス感染に対する予防
効果を研究しました。 特に、ＲＳウイルスの最初の感染経路である、⿐粘膜におけるウイルス感染を予防
することが重要であると考え、ヒト由来の⿐粘膜上⽪細胞を⽤いて検証を⾏いました。  
 
まず、ＲＳウイルス感染に対する｢フムロン｣の予防効果を検証するため、ＲＳウイルスに感染したヒトの⿐
粘膜上⽪細胞に「フムロン」を添加し、無添加の細胞とＲＳウイルス感染の指標である「ＲＳＶ／Ｇタン
パク質」の発現量を⽐較しました。 その結果、無添加細胞では感染２４時間後に「ＲＳＶ／Ｇタンパク
質」の発現量が上昇したのに対し、「フムロン」の添加細胞では、２４時間経過しても発現が抑制されるこ
とが確認できました（図１）。 また、免疫蛍光染⾊（注３)により、細胞の「ＲＳＶ／Ｇタンパク質」を
⾚⾊に染⾊したところ、無添加細胞ではＲＳウイルスの感染で⾚く染まりましたが、「フムロン」の添加細胞
では、⼤幅に抑制されることが確認できました（図２）。 これらの結果より、「フムロン」に⿐粘膜上⽪細
胞におけるＲＳウイルス感染の予防効果があることが分かりました。  
 
次に、ＲＳウイルス感染による炎症に対する｢フムロン｣の緩和効果を検証するため、炎症反応の指標であ
る「ＩＬ－８」の⿐粘膜上⽪細胞における分泌量を測定しました。 その結果、無添加細胞では、ウイルス
感染後、時間経過と共に分泌量が増加するのに対し、｢フムロン｣の添加細胞では、時間が経過しても分
泌量が増加しないことが確認できました（図３）。  
 
この結果から、「フムロン」にＲＳウイルス感染による炎症を緩和する効果もあることが分かりました。 本研
究の成果により、毎⽇の⽣活で「フムロン」を摂取することにより、ＲＳウイルスに対して感染しにくい⾝体づ
くりに貢献することが期待できます。  
今後、サッポロビールはホップ成分である｢フムロン｣のＲＳウイルスに対する効果メカニズムの検証を⾏うと共
に、⾷品や飲料への利⽤を検討していきます。 さらにビール原料の成分による様々な健康機能についての
研究開発を進め、健康⾷品市場における新たな提案につなげたいと考えています。  
 
（注１）：「フムロン」  



ビール原料のホップに含まれる苦味成分で「アルファ酸」とも呼ばれる。 ホップには鎮静効果や消化改善効
果など、様々な機能を持つ成分が含まれ、サッポロビールはホップ成分の新しい機能性について研究を進め
ている。  
 
（注２）：ＲＳウイルス（ｒｅｓｐｉｒａｔｏｒｙ ｓｙｎｃｙｔｉａｌ 
vｉｒｕｓ）感染ＲＳウイルスは気管⽀炎や肺炎など、呼吸器疾患の原因となる病原性ウイルスで、乳
幼児の⼤半が感染すると⾔われ、重症を引き起こす恐れもある。  
（注３）：免疫蛍光染⾊抗原抗体反応を利⽤して、抗原（本試験ではGタンパク質）の存在および
局在を観察する⽅法。  
 

 

 


