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Tóm tắt: 
 

Tinh dầu củ nghệ vàng Champasack Lào thu được bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi 
nước, thành phần của tinh dầu được xác định bằng phương pháp GC-MS, các cấu tử chính gồm: 
Zingiberene (22,50%), Ar-tumerone (17,40%), Eucalyptol (15,66%). Thành phần hóa học của 
dịch chiết ethylacetate được phân tích sơ bộ bằng phương pháp GC-MS, đã định danh được 16 
cấu tử. Đồng thời, từ 1 phân đoạn của cao chiết ethylacetate nghệ vàng đã phân lập được cấu tử 
M1 tinh sạch. Bằng việc phối hợp các phương pháp phổ: khối phổ (MS), phổ cộng hưởng từ hạt 
nhân một chiều và hai chiều (1H-NMR), (13C-NMR), COSY, phổ hồng ngoại IR cấu trúc của 
hợp chất này đã được xác định là Desmethoxycurcumin (C20H18O5). Theo tra cứu tài liệu tham 
khảo, đây là công bố đầu tiên về thành phần hóa học của củ nghệ Lào. 
 

         Từ khóa: Nghệ vàng Lào; Desmethoxycurcumin; Zingiberene; Ar- tumerone; Eucalyptol.     

  

Abstrac: 
 

The essential oil of the Curcuma Longa rhizomes from Champasack, Laos obtained by the steam 
distillation method contains these main components: Zingiberene (22.50%), Ar- tumerone 
(17.40%), Eucalyptol (15.66%) and other components that have not been identified. The 
constituents of ethylacetate extract from Laos’ Curcuma Longa rhizomes have been investigated 
usingGC/MS.16 components have been identified and some other ones have not. Also, from this 
extract the compound M1- Desmethoxycurcumin (C20H18O5 - DMC) has been isolated and its 
structure has also been determined using spectroscopic methods (MS, IR, 1D and 2D-COSY-
NMR) and compared with reported data. According to references, this is the first report about 
chemical Composition of Laos’ Curcuma Longa. L. 
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