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Abstract 

A dark-blue chromosomal stain from Black Mulberry (Morus nigra) was 
extracted using organic solvents including dioxane, n-hexane, petroleum ether and 
acetone. This extracted stain stained chromosomes satisfactory. In order to 
ascertain purity of the extracted stain, it was compared spectrophotometery with 
three commercial standards stains; they are Azur II Eosin, Giemsa’s and 
Methylene blue Stains using a 200-900nm Spectrophotometric scan at three 
different concentrations (25, 50 and 100mg/ml).  

It was found that the second peaks produced by Azur II eosin and Giemsa 
stain (as well as the single peak produces by Methylene blue) occupied the same 
area occupied by the second peak of the extracted stain, which agree to some 
degree of similarity.  The extracted method proved to be an appropriate analytical 
technique with hope that further trials can be carrying out to simplify the 
extracting of the stain in future researches and make it less expensive. 
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ود صبغة كروموسومية من التوت األس وتوصيف استخالص  
 

 الخالصة
من التوت األسود من خالل استخدام كروموسومية زرقاء قاتمة تم استخالص صبغة          

الصبغة ، واستطاعت هذه مذيبات عضوية مثل الديوكسان والهكسان وأيثر البترول واالسيتون
ثة ثالتم تقييم الصبغة طيفياً بالمقارنة مع المستخلصة صبغ الكروموسومات بطريقةُ مرضية، و

أيوسين، وصبغة كيمزا، وصبغة مثيلين بلو في  II–هي أزور أخرى تجارية قياسية صبغات 
نانومتر،  900- 200بإستخدام جهاز المطياف ما بين ) مل/ملغم 100، 50، 25(عدة تراكيز 

فضالً عن القمة ( أيوسين، وصبغة كيمزا  II–ولقد وجد أن القمة الثانية الناتجة من أزور 
تحتل المساحة نفسها التي تحتلها القمة الثانية من الصبغة ) غة مثيلين بلوالوحيدة في صب

االستخالص يمكن عد طريقة المستخلصة ، مما يجعل نوعاً من التشابه بين الصبغات، و
 طريقة تقنية تحليلية ، مع األمل في امكانية اختصار هذه الطريقة وتبسيطها في المستقبل

  .  لقادمةوجعلها أقل كلفة في التجارب ا
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