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Primula
Primulaplanter tilhører kodriver-
familien (latin: Primulaceae) og er
populære stueplanter både her-
hjemme og i udlandet. Højsæson
for Primula er fra februar til juni,
men de kan efterhånden købes
det meste af året. De fleste Pri-
mula-arter er flerårige planter, og
er man heldig, kan man få de
samme planter til at blomstre 2 år
i træk. Plantes de ude i haven, når
de er afblomstret, kan man have
glæde af dem i mange år. De
mest populære stueplanter blandt
Primula-arterne er: Primula
vulgaris Hudson (storblomstret
primula), P. malacoides Franchet
(syren primula), P. praenitens Ker-
Gawl. (synonym P. sinensis Sabine
ex Lindley) (kinesisk kodriver) og P.
obconica Hance (bægerprimula,
vinduesprimula, eksemprimula).

Kontaktallergi

Allergi forårsaget af stueplanter
og snitblomster er efterhånden et
velkendt fænomen, og Primula er
i denne sammenhæng ikke nogen
undtagelse. Eksem fremkaldt af
primulaplanter opstår for det me-
ste ved kontakt med P. obconica,
Bægerprimula, men forbrugerne
er oftest ikke bekendt med risi-
koen for eksem på trods af ad-
varsler på planterne. Derfor ses
primulaeksem for det meste hos
forbrugerne. I gartnerierhvervet er
allergiproblemer derimod af min-
dre omfang pga. det lille antal
gartnere, der producerer disse
planter, kombineret med anven-
delse af beskyttelseshandsker un-
der arbejdet.

I 1879 blev Primula obconica
bragt til Europa fra Kina, og alle-
rede året efter blev den første be-
skrivelse af planten publiceret af
en engelsk botaniker (Hance), der
gav den dets nuværende navn.
Som stueplante blev P. obconica
hurtig populær, og allerede i
1890’erne kom de første beskri-
velser af eksem forårsaget af plan-
ten. Efterhånden som planten
blev mere og mere populær, blev
et stigende antal patienter med
primulaeksem observeret.

I den nordlige del af Europa,
inklusive Danmark, er Primula
obconica stadig en populær pryd-
plante. Antallet af forbrugere, der
er allergiske overfor planten, er
derfor også størst i denne del af
Europa. En dansk undersøgelse af

48.423 eksempatienter viste at
3,8% var allergiske overfor plan-
ten. Problemer med eksem er nok
hovedårsagen til, at produktionen
af P. obconica i Danmark har væ-
ret faldende i de senere år. Den
samme tendens gør sig gældende
i andre nordeuropæiske lande.
Samtidig har de noget mindre al-
lergifremkaldende Primula arter i
stigende grad vundet indpas.

Det allergifremkaldende
stof
Grunden, til at P. obconica frem-
kalder allergi, skyldes allergenet
primin. Primin er en kinonforbin-
delse, se figur 1 (forbindelse 1),
som bliver produceret af planten,

og den dannes i meget små kirtel-
hår, som kan ses under mikro-
skop. Man finder disse kirtelhår
både på blade, kronblade og
stængel. Ved den mindste berø-
ring af kirtelhårene frigøres pri-
min. Primula obconica er også ud-
styret med nogle store kirtelhår,
som er synlige for det blotte øje,
men disse hår producerer ikke pri-
min, se figur 2. Indholdet af aller-
genet primin i P. obconica er størst
om sommeren, derfor registrerer
man også de fleste tilfælde af pri-
mulaeksem i denne periode. I an-
dre Primula-arter finder man også
primin men i betydelige lavere
koncentrationer. I de få tilfælde,
hvor man har konstateret kontakt-
allergi fra disse arter, kan årsagen
højst sandsynligt henføres til pri-
min.

Foruden primin er der også fundet
en række biosyntetisk nært be-
slægtede stoffer til primin i P.
obconica, se figur 1 (forbindelser-
ne 2-4), men om disse forbindel-
ser er allergifremkaldende vides
ikke.

Forædling af P. obconica
For at undgå problemer med al-
lergi har der været udført en del
forædlingsforskning med henblik
på at fremavle priminfrie sorter.
Forædlingen har været baseret på
krydsninger mellem P. obconica og
andre priminfrie Primula-arter eller
på krydsning imellem forskellige P.
obconica genotyper efterfulgt af
udvælgelse (selektion) for lavt
priminindhold. Fra dette for-
ædlingsarbejde har man bl.a. vist,
at egenskaben for produktionen

af primin primært er styret af et
enkelt gen.

Efter sigende skulle det allere-
de i 1930’erne være lykkedes at
frembringe priminfri planter, men
det blev dog aldrig efterprøvet
ved f.eks. kemiske analyser. Efter-
følgende rapporter om priminfrie
sorter har hver gang vist sig at
være postulater. Når forskere un-
dersøgte disse sorter viste det sig
nemlig, at de stadig var i stand til
at producere tilstrækkelig primin
til at kunne forårsage eksem hos
patienter med overfølsomhed
overfor primin.

Nye sorter
Ved Danmarks JordbrugsForsk-
ning har vi i flere år forsket i aller-
gifremkaldende stoffer i prydplan-
ter. Herunder hvordan man kan

Figur 2. Billeder af et stykke stængel af Primula obconica taget under mikroskop af a) priminfri og b)
priminholdig.

Stængel

Figur 1. Kemiske strukturer af allergenet primin (1) og beslægtede for-
bindelser (2-4) fundet i priminholdige Primula obconica Hance fra serien
´Twilly´.

Figur 3. Priminfrie Primula obconica fra serien ´Twilly Touch Me´.
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a) Blomsterfarver af de undersøgte P. obconica sorter er angivet i parentes.

Indhold af primin (1) og beslægtede forbindelser (2-4) i milligram pr. kilogram frisk plantemateriale i forskellige
sorter af Primula obconica.

1 2 3 4

P. obconica sorter Blad, Blomst Blad, Blomst Blad, Blomst Blad Blomst
serien ´Twilly´a) stængel stængel stængel Stængel

Priminholdige sorter
´Twilly´(blå-hvide) 62 216 2 9 0 0 6 6
´Twilly´(røde) 31 188 1 50 42 102 1 0
´Twilly´(lilla) 46 183 4 20 0 0 3 1
Priminfri sorter
´Touch Me´(blå) 0 0 spor 0 0 0 spor 0
´Touch Me´(lyserøde) 0 0 spor spor 0 0 spor 0
´Touch Me´(hvide) 0 0 0 0 0 0 0 0
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Primula obconica
- undersøgelse af ikke allergifremkaldende sorter

Primula obconica Hance ´Twilly Touch Me´

Figur 5. Priminfrie Primula obconica fås i mange forskellige farver og nuancer. Her er vist nogle eksempler fra
serien ´Twilly Touch Me´ udviklet af det hollandske forædlingsfirma Schoneveld Twello b.v.

forædle sig frem til nye allergi-
venlige sorter uden at planternes
øvrige egenskaber forringes.

I samarbejde med E. Larsen,
gartneriet Hyldehøj (Kauslunde,
Fyn) har vi prøvedyrket nogle pri-
minholdige P. obconica (serien
´Twilly´), og nogle sorter, der skul-
le være fri for primin, (serien
´Twilly Touch Me´) fra det holland-
ske forædlingsfirma Schoneveld
Twello b.v. De priminholdige og
de formodede priminfri planter
blev dyrket under samme betin-
gelser. Med hensyn til vækst og
udseende var de såkaldt primin-
frie P. obconica fuldt på højde
med de priminholdige sorter, se
figur 3-5, selvom antallet af trips
var lidt højere i de førstnævnte
planter.

Figur 4. Priminholdige Primula obconica fra serien ´Twilly´.

En nærmere undersøgelse af plan-
terne i mikroskop afslørede, at der
på toppen af de små kirtelhår i de
priminholdige planter var en stor
gullig dråbe indeholdende bl.a.
primin (under et kvart gram pr.
kilo frisk plantemateriale) samt
beslægtede stoffer, se tabel 1. De
formodede priminfrie sorter hav-
de et lavere antal små kirtelhår
uden primin, selvom nogle af sor-
terne indeholdt spor af beslæg-
tede forbindelser. Med de fintfø-
lende analysemetoder (gaskroma-
tografi og massespektrometri), vi
har anvendt, har vi derfor kunnet
udelukke tilstedeværelsen af pri-
min selv i koncentrationer, der er
mange millioner gange mindre
end normalt.

Perspektiver

Grunden, til at man i planter fin-
der ‘giftige’ naturstoffer, er som
regel, at de bruges af planterne til
at beskytte sig imod ydre fjender.
Disse fjender kan f.eks. være
svampe og insekter. Videnskabe-
lige undersøgelser har vist, at pri-
min er giftig overfor bl.a. svampe,
bakterier og insekter. En nærlig-
gende tanke er derfor, at de pri-
minfri P. obconica kan være mere
modtagelige for svampe og in-
sektangreb end de priminholdige
sorter. Hvis gartnere med deres
nuværende hjælpemidler kan
holde svampe- og insektangreb
nede på et produktionsmæssigt
acceptabelt niveau, er der mulig-
hed for, at forbrugerne igen kan
have en P. obconica i deres stuer
uden risiko for primulaeksem.

Primula er en meget populær
prydplante i Danmark, men des-
værre indeholder nogle arter det
allergifremkaldende stof primin.
Symptomerne viser sig som ek-
sem og kan opstå ved den mind-
ste berøring. Det skyldes at
primin findes i de små kirtelhår,
som dækker både blade og
stængel i f.eks Primula obconica.
Derfor har man nu udviklet sorter
som ikke indeholder primin.
Planterne indeholder giftstoffer
som primin fordi det indgår i de-
res naturlige forsvar mod
svampe, bakterier og insekt-
angreb. Derfor kræver de nye
sorter, at man udvikler produkti-
onsmetoder, som kan holde an-
greb af disse skadegørere på et
acceptabelt niveau.

Konklusion
Primulaplanter er populære stue-
planter, der kan give anledning til
kontaktallergi. Problemer med al-
lergi gælder specielt for Primula
obconica.

• Stoffet primin, som findes i
små kirtelhår på blade, kron-
blade og stængel af P.
obconica, er den primære år-
sag til allergi.

• Undersøgelse af nye sorter af P.
obconica fra serien ‘Twilly Touch
Me’ viser intet tegn på indhold
af allergenet primin.

• Priminfrie P. obconica sorter er
konkurrencedygtige med pri-
minholdige sorter med hensyn
til vækst og udseende.

• Da primin indgår i plantens for-
svar, kan det ikke udelukkes, at
mindre ændringer i dyrkningen
af priminfrie P. obconica er
nødvendigt for at holde
svampe- og insektangreb nede
på et produktionsmæssigt ac-
ceptabelt niveau.
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