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ACTIVITY CODE: 1903031021  

 

B. Sc. 6thSemester (Programme) Examination, October 2020 

Subject: Chemistry 

Course ID: 61410                                                  Course Code: UGP/S.C./604/SEC-4 

Course Title: Analytical Clinical Biochemistry 

      

Full Marks: 20                                                                           Time: 1 Hour 15 Minutes 

                

 

The figures in the margin indicate full marks. 

Candidates are required to give their answers in their own words as far as possible. 

প্রান্তস্থ সংখ্যাগুলি প্রশ্নের পূর্ ণমাশ্নের লেশ্নদণশক৷ 

পরীক্ষার্থীশ্নদর যর্থাসম্ভব লেশ্নের ভাষায় উত্তর লদশ্নে হশ্নব৷ 

 

 

1.  Answer any three questions:                    2×3 = 6 

   যয যকাশ্নো লেেটি প্রশ্নের উত্তর দাও৷ 

a)  What is "Zwitter" ion? Mention its total charge.  

     "জইুটার" আয়ন কী? এটটর ম াট চাজজ উল্লেখকর। 

b)  Why proteins are called amphipathic molecule?  

      মরাটটনগুলিল্লক অ্যাম্ফিপ্যালিক অ্ণু বিা হয় মকন? 

c)  What are Coenzyme and cofactor?  

      মকাএনজাই  এবং মকাফ্যাক্টর কী? 

d)  What do you mean by "Christmas factor"? What is its role in blood coagulation? 

     "ম্ফিস াস ফ্যাক্টর" বিল্লে কী মবাঝ? রক্ত জ াট বা াঁধার মেল্লে এর ভূল কা কী? 

e)  Differentiate between "substrate level phosphorylation" and "oxidative phosphorylation". 

 “সাবশ্নেি যিশ্নভি ফসশ্নফারাইশ্নিশে” ও “অক্সিশ্নেটিভ ফসশ্নফারাইশ্নিশে” এর মশ্নযয 

প্াি জকয লনরূপ্ন কর৷   

f) Name the basic components of RNA.  

     RNA-মে উপ্লিে োরীয় উপ্াদানগুলির না  মিল্লখা। 
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g)  What is "pernicious anemia"? How can it be treated? 

    “পারলেলসয়াস অযালেলময়া” কী? লকভাল্লব এটট লচলকৎসা করা হয়? 

h) State the effect of pH on enzyme activity. 

  উৎল্লসচল্লকর উপ্র pH-এর রভাব আল্লিাচনা কল্লরা। 

i) What is Gene Therapy?  

  ক্সেে র্থযারালপ লক? 

2. Answer any one question:                                         5×1 = 5 

   যয যকাশ্নো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও৷ 

a)    Write different components of blood.  How is blood preserved in the Blood Bank?  

   রল্লক্তর লবলভন্ন উপ্াদানগুলি মিখ৷ ব্লাড বযাল্লে রক্ত কীভাল্লব সংরেণ করা হয়?  

                                                                                                                                        3+2 = 5 

b)    What is denaturation of Protein? Give example. Name the physical and chemical agents    

        for denaturation of Protein. 

       যপ্রাটিশ্নের লেশ্নেচাশ্নরশে লক? উদাহরর্ দাও। যপ্রাটিশ্নের লেশ্নেচাশ্নরশে- এর েেয যভৌে ও   

   রাসায়লেক এশ্নেন্টশ্নদর োম দাও।                           2+1+2 = 5 

c)    Briefly discuss about DNA transcription. What is meant by "Metabolism"? 

       DNA-ট্রান্সক্সিপশে-এর যকৌশি সংল্লেল্লপ্ আল্লিাচনা কল্লরা৷ “ম টাবলিস ”বিল্লে 

কী মবাঝ?                                                   3+2 = 5 

 

3. Answer any one question:                       9×1= 9 

   যয যকাশ্নো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও৷ 
 

a) (i) Write down the procedure of urine production.  

     ূে উৎপ্াদল্লনর লবস্তালরে প্দ্ধলে মিল্লখা৷  

     (ii) What are the normal constituents of urine? 

     ূে-এর সাধারণ উপ্াদানগুলি কী কী? 

     (iii) What is black urine disease?  

            কাল্লিা  ূেল্লরাগ কী?                                                           4+3+2 = 9  

b) (i)   Describe structural and functional classification of Protein. 

     যপ্রাটিশ্নের গঠেলভলত্তক এবং কায ণলভলত্তক যের্ীলবেযাস কর। 
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     (ii)  What are enzymes? Give the mechanism of enzyme catalyzed reaction. 

     উৎল্লসচক লক? উৎল্লসচক রভালবে লবিীয়ার ম্ফিয়াল্লকৌশি মিখ। 

                                                                                                                          (2+2)+(2+3) = 9 

c) i)    Briefly discuss optical isomerism of lactic acid.  

     িযাকটটক অ্যালসল্লডর আল্লিাক স াবয়বো সংল্লেল্লপ্ আল্লিাচনা কল্লরা৷  

     ii)   Write down the steps involved in Glycolysis. 

     গ্লাইল্লকািাইলসস রম্ফিয়ার ধাপ্গুলি মিল্লখা৷            4+5 = 9 

  

_____________ 


