


 
ಮುನ್ುುಡಿ 

 
ಮನುಶ್ಯರು ತಮಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲ ಿಬೆೇನೆಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುವುದು ಸತಮತನಯ. ನತಗರಿಕತ್ೆಯು ಬೆಳೆದಂತ್ೆಲ್ತ,ಿ ಬೆೇನೆಗಳು 
ಕತಡದಂತ್ೆ ತಡೆಯಲು ಹತಗು ಸರಿಪಡಿಸಲು ತಮಮ ಅನುಬವದ ಮೇಲ್ೆ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಮತಂಜುಗೆಗಳನುು (medicine) 

ಕಂಡುಕೆೊಳಳತ್ೆೊಡಗಿದರು. ಮುಂದೆ ಅರಿಮಯ ನೆಲ್ೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತಂಜುಗೆಯನುು ಬೆಳೆಸಲು ಆರಂಬಿಸಿದತಗ, ಮಯಯರಿಮಯ 

ತಿಳಿವಿನ ಅಡಿಪತಯವನುು ಮನಗಂಡ ಮಂದಿ, ತಮಮ ನತಡು-ನುಡಿಗೆ ತಕಕಂತ್ೆ, ಹೆೊಸ-ಹೆೊಸ ಪದಗಳನುು ಕಟ್ಟಿ 
ಮತಂಜರಿಮಯನುು (medical science)  ಗಟ್ಟಿಗೆೊಳಿಸಲ್ತರಂಬಿಸಿದರು.  
 
ಸೆೊೇಜಿಗದ ವಿಶ್ಯವೆಂದರೆ, ಕನುಡಕೆಕ 2000 ವರುಶ್ಗಳಿಗೊ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಳಮಯಿದದರೊ ಕನುಡಿಗರು ಕನುಡದಲ್ಲ ಿ

ಮತಂಜರಿಮಯನುು ಕಟ್ಟಿಕೆೊಳಳದಿರುವುದು. ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಶ್ುಿ ಮಂದಿ ಕನುಡದಲ್ಲಿ ಮತಂಜರಿಮಯನುು ಕಟ್ಿಲು ಮುಂದತದರೊ, 

ಡಾ. ಡಿ.ಎಸ್. ಶಿವಪ್ಪನವರನುು ಹೆೊರತುಪಡಿಸಿ, ಅವರೆಲ್ತಿ ಬಳಸಿದ ಹೆರನುಡಿಯ ಹೆೊರೆಯಿಂದತಗಿ, ಮದದರಿಮಯ ವಿಶ್ಯ 

ತಲುಪಬೆೇಕತದವರಿಗೆ ತಲುಪಲ್ೆೇ ಇಲ ಿಅನುಬಹುದು. 1973ರ ಹೆೊತಿಾಗೆ ಡತ. ಶಿವಪಪನವರು ಆದಶ್ುಿ ಕನುಡದ ಸೆೊಗಡಿನ 

ಪದಗಳನುು ಬಳಸಿ ಮತಂಜರಿಮಯ ಬರಹಗಳನುು ಬರೆಯುತಿಾದದರು ಎನುುವುದೆೊಂದೆೇ ನಲ್ಲವಿನ ವಿಶ್ಯ. 

 
ಸುಮತರು ಎರಡೊವರೆ ವರುಶ್ಗಳ ಹಂದೆ ಹ ೊನ್ಲು ತಂಡ, ಆಡುನುಡಿಗೆ ಹತಿಾರವಿರುವ ಕನುಡಬೆೇರಿನ ಪದಗಳನುು ಬಳಸಿ 

ಅರಿಮಯನುು ಕನುಡದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಿಲು ಮೊದಲುಮತಡಿತು. ಅರಿಮಯ ಕವಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದತದ ಉಸಿರರಿಮಯ (life science/ 

biology) ಬರಹಗಳನುು ಕನುಡಿಸುವಲ್ಲಿ ನತನೊ ಕಯ್ಜೇಡಿಸಿದೆ. ಮತಂಜರಿಮಯ ಬರಹಗಳನುು ಬರೆಯಲು ಮುಂದತದತಗ 

ನನಗೆ ಎದುರತದ ಮೊದಲ ತ್ೆೊಡಕೆಂದರೆ ಇಂಗಿಿೇಶ್ಗೆ ಸತಟ್ಟಯತದ ಕನುಡ ಪದಗಳನುು ಹುಡುಕುವುದು. ಆಗ ನನು ನೆರವಿಗೆ 
ಬಂದದುದ ಗೆಳೆಯ ವಿವ ೇಕ್ ಶಂಕರ್ ಅವರು ನಲ್ೆಮಯಿಂದ ನನಗೆ ಅಮೇರಿಕತಕೆಕ ಕಳಿಸಿಕೆೊಟ್ಿ ಡತ.ಡಿ.ಎಸ್.ಶಿವಪಪ ಅವರ 

ಪದನೆರಕೆ.  
 
ಡತ.ಡಿ.ಎಸ್.ಶಿವಪಪನವರ ಪದನೆರಕೆಯಲ್ಲ ಿಇದದ ಪದಗಳನುು ನತನು ಬಳಸಿಕೆೊಂಡೆನತದರೊ, ಇನೊು ಹಲವು ಪದಗಳನುು 
ಕನುಡಕೆಕ ತರುವ ಅಗತಯತ್ೆ ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಪೆೇಸುುಕ್ ನಲ್ಲ ಿಕನುಡ ಬೆೇರಿನ ಪದಗಳನುು ಕಟ್ಿಲ್ೆಂದೆೇ ಹುಟ್ಟಿಕೆೊಂಡ ಪ್ದ ಪ್ದ 

ಕನ್ುಡ ಪ್ದಾನ ೇ ಎಂಬ ಗುಂಪು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲ ಿನನಗೆ ತುಂಬತ ನೆರವತಯಿತು. ಹೇಗೆ ಶಿವಪಪನವರ ಪದನೆರಕೆ, ಪಪಕಪ ಗುಂಪು 
ಮತುಾ ನತನೆೇ ಕಟ್ಟಿದ ಪದಗಳು ಹೆೊನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಮೊಡಿಬಂದ ನನು ಬರಹಗಳಗೆ ಅಡಿಪತಯವತದವು. 
 

ಬರಹಗಳನುು್ಬರೆಯುವತಗ್ನತನು ಕಂಡುಕೆೊಂಡಂತ್ೆ,್ಕಟ್ಟಿಕೆೊಂಡ್ಕನುಡದ್ಬೆೇರಿನ್ಅರಿಮಯ್ಪದಗಳು 
ಹೆೊಸತ್ೆನಿುಸಿದರೊ, ಅವುಗಳನುು್ಕಟ್ಟಿದ್ಬಗೆಯನುು್ಒಮಮ್ತಿಳಿದುಕೆೊಂಡರೆ, ಆ್ಪದಗಳು್ತುಂಬತ್ಬೆೇಗ್ನತಟ್ುತಾವೆ್
ಹತಗು್ಯತವುದೆೇ್ತ್ೆೊಡಕಿಲಿದೆ್ರೊಡಿಗೆ್ಬರುತಾವೆ.್ಎತುಾಗೆಗೆ, 

 Alveolus: ್ಉಸಿರುಚ್ಚೇಲಗಳಲ್ಲಿ್(lungs)್ಕಂಡುಬರುವ್ಈ್ಇಟ್ಿಳವು್ಉಸಿರತಟ್ದ್ಏರತ್ಪಟ್ಟನಲ್ಲಿ್ಗತಳಿಯನುು್
ತುಂಬಿಕೆೊಳುಳವ್ಒಂದು್ಸಣ್ಣ್ಕೆೊೇಣೆ.್ಇದನುು್ಕನುಡಕೆಕ್ತರುವತಗ್ಗತಳಿಯನುು್ತುಂಬಿಕೆೊಳುಳವ್ಗೊಡು್ಎನುುವ್
ಹುರುಳನುು್ಕೆೊಡುವ್್ಗಾಳಿಗೊಡು ್ಎಂಬ್ಪದವನುು್ಕಟ್ಟಿದೆವು.್  

 Atrium:್ಇದು್ಗುಂಡಿಗೆಯ್(heart) ಬತಗವತಗಿದೆ.್ಪಟ್ಯ್ಪುಸಾಕಗಳಲ್ಲಿ್ಇದಕೆಕ್‘ಹುುತಕಣ್ಣ’್ಎಂಬ್ಪದವನುು್
ಬಳಸಲ್ತಗುತಿಾದೆ.್ನೆತಾರು್ಸೆೇರುವ್ಕೆೊೇಣೆ್ಎನುುವ್ಹುರುಳಿನಲ್ಲಿ್ಸ ೇರುಗ ೊೇಣ ್ಎಂದು್ಬಳಸಿದರೆ್ಎಲಿರಿಗೊ್
ತಿಳಿಯುತಾದೆ್ಎಂದೆನಿಸಿ್ಅದನೆುೇ್ನನು್ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ್ಬಳಸಿದೆ. 

 

http://honalu.net/2014/04/15/%e0%b2%ac%e0%b2%bf%e0%b2%a1%e0%b3%81%e0%b2%97%e0%b2%a1%e0%b3%86%e0%b2%af%e0%b2%be%e0%b2%97%e0%b2%bf%e0%b2%a6%e0%b3%86-%e0%b2%95%e0%b2%a8%e0%b3%8d%e0%b2%a8%e0%b2%a1%e0%b2%a6-%e0%b2%85%e0%b2%b0/


    

 

 

ಇದುವರೆಗೊ್ನನು್ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ್ಬಳಸಿರುವ್ಮತಂಜರಿಮಯ್(medical science)್ಪದಗಳನುು್ಪಟ್ಟಿಮತಡಿ್ನಿಮಮ್
ಮುಂದಿಡುತಿಾರುವೆ. ಪದಪಟ್ಟಿಯ್ಬಳಿಕ್ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ್ಬಳಸಿದ್ಕೆಲವು್ತಿಟ್ಿಗಳನುು್ಹತಕಿರುವೆ.್ಒಟ್ತಿರೆಯತಗಿ ಈ್ಪದಪಟ್ಟಿ್
ಮತಂಜರಿಮಯ ಬರಹಗಳನುು್ಬರೆಯುವವರಿಗೆ್ನೆರವತಗುವುದೆಂದು್ನನು್ನಂಬಿಕೆ.್ಆದರೆ,್ಈ್ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ್ಪದಗಳೆೇ್
ಬರಹಗತರರ್ಕೆೊನೆಯ್ಆಯ್ಕಕಯಲಿ.್ಇದಕಿಕಂತಲೊ್ಒಳ ಳೆಯ್ಪದಗಳನುು್ಕಟ್ುಿವ್ಕಸುವು್ಕನುಡಕಿಕದೆ್ಮತುಾ್
ಕನುಡಿಗರಿಗಿದೆ. 
 

ಈ್ಪದಪಟ್ಟಿಯನುು್ಹೆೊರತರಲು್ನೆರವತದ್ಎಲಿರಿಗೊ್ನನು್ನನಿುಗಳನುು್ತಿಳಿಸುತ್ತಾ,್ಅರಿಮಯ್ಪದಗಳ್ಕಟ್ಿಣೆಯಲ್ಲಿ್
ಎಲಿರೊ್ಪತಲ್ೆೊಗಂಡು್ಕನುಡವನುು್ಮುಂದಿನ್ನತಳೆಗಳಿಗೆ್ಸಜುಜಗೆೊಳಿಸುವ್ಕೆಲಸ್ಹೇಗೆಯ್ಕೇ್ಮುಂದುವರೆಯಲ್ಲ್ಎಂದು್
ಹಂಬಲ್ಲಸುವೆ. 
 

 

ದಿನಾಂಕ:್10.11.2015               - ಯಶವನ್ತ ಬಾಣಸವಾಡಿ 

ಮಿದುಳು್ಏಡಿಹುಣಿಣನ್ಅರಕೆಗತರರು್(brain tumor researcher) 

ಕೆೊಲಂಬಸ್್(ಓಹಯ್ೇ), ಯು.್ಎಸ್.್ಎ. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



-----------------------------------------------------------------------    
1      ಹ ೊನ್ಲು                ಮಿಂದತಣ್: http://honalu.net/              ಮಿಂಚೆ: minche@honalu.net
    

ಎಣಿಕ  English  ಕನ್ುಡ 

1 abnormal ಓಜೆತಪ್ಪಪದ 

2 accessory ನೆರವಿನ 

3 accident ಕೆಟ್ತಿಗುಹ 

4 acid ಹುಳಿ 

5 acquired immunity ಪಡೆದ್ಕತಪೆೇರತ್ಪಟ್ು 

6 activated T-cell ಚುರುಕಿನ್T-ಗೊಡು 

7 activation ಚುರುಕುಗೆೊಳಿಸುವಿಕೆ 

8 active ಹುರುಪ್ಪನ 

9 adaptive immunity ಹೆೊಂದಿಸಿದ್ಕತಪೆೇರತ್ಪಟ್ು 

10 adhesion ಅಂಟ್ಟಕೆೊಳುಳವಿಕೆ 

11 adventitia ಹೆೊರಗಿನ್ಹೆೊರ್ಪದರ 

12 afferent lymph vessel ಸೆೇರುಹತಲುಸಗೆೊಳವೆ 

13 agglutinate ಅಂಟ್ಟಕುಕ 

14 agglutination ಅಂಟ್ಣೆ 

15 aggregation ಒಗೊಗಡುವಿಕೆ 

16 agranulocyte ನುಚ್ಚಿಲಿದಕಣ್ 

17 allele ಇಕಕಳಿ 

18 allergic inflammation ಒಗಗದಿಕೆಯ್ಉರಿಯೊತ 

19 allergy ಒಗಗದಿಕೆ 

20 alveoli ಗತಳಿಗೊಡು 

21 amphiarthrosis ಇಗಿಗೇಲು  

22 anatomy ಒಡಲರಿಮ 

23 anemia ಕೆನೆಕಣ್ಕೆೊರತ್ೆ  

24 ankle ಹಮಮಡಿಗಂಟ್ು 

25 ankle joint ಹಮಮಡಿಗಂಟ್ಟನ್ಜಂಟ್ಟ 

26 antibody ಎದುರುಕ 

27 antibody-mediated immunity ಎದುರುಕಬಗೆ್ಕತಪೆೇರತ್ಪಟ್ು 

28 antigen ಒಗಗದಿಕ 

29 antigen presenting cells/APC ಒಗಗದಿಕ್ಒಪ್ಪಪಸುವ ಗೊಡುಗಳು್(ಒಗೊಗಡುಗಳು) 

30 
antigen-presenting receptor 
system ಒಗಗದಿಕ-ಗುರುತಿಸುವ ಪಡೆಕದೆೇರತ್ಪಟ್ು 

31 anus ಗೆೊಳ ಳೆ 

32 aorta ಉಸಿರು-ನೆತಾರುಗೆೊಳವೆ 

33 aortic vavle ಉಸಿರು-ನೆತಾರಿನ್ತ್ೆರಪು 

34 apex ತುದಿ 

35 apocrine gland ಚ್ಚವುಟ್ು್ಸುರಿಕ 
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2      ಹ ೊನ್ಲು                ಮಿಂದತಣ್: http://honalu.net/              ಮಿಂಚೆ: minche@honalu.net
    

ಎಣಿಕ  English  ಕನ್ುಡ 

36 apoptosis ಹಮಮಡಿತ 

37 appendicular skeleton ಕಯತಕಲುಗಳ್ಎಲುಬುಗಳು 

38 areolar ಕಿರೆಡೆಯ 

39 arm pit ಕಂಕುಳು 

40 arrector pili muscle ಕೊದಲು್ನಿಮಿರುಗ್ಕಂಡ 

41 arteriole ನವಿರು ತ್ೆೊರೆನೆತಾರುಗೆೊಳವೆ 

42 artery ತ್ೆೊರೆನೆತಾರುಗೆೊಳವೆ 

43 articular cartilage ಕಿೇಲೊಗಡುವ್ಮಲ್ೆಿಲು 

44 articular disc ಕಿೇಲೊಗಡುವ್ಬಿಲ್ೆಿ  

45 articular ligament ಕಿೇಲೊಗಡುವ ತಂತುಗಟ್ುಿ  

46 articular surface ಕಿೇಲೊಗಡುವ ಮೇಲಮಯ್  

47 astrocyte ಅರಿಲೊಗಡು 

48 atrio-ventricular valves ಮೇಲ್ೆಕಳಕೆೊೇಣೆ್ತ್ೆರಪುಗಳು 

49 atrium ಸೆೇರುಗೆೊೇಣೆ, ಮೇಲ್ೆೊಕೇಣೆ 

50 auditory ossicles ಆಲ್ಲಕೆಯ್ಕಿರೊ್ಮಳೆಗಳು 

51 autoimmune ತನಮರೆಗತಪು 

52 autonomic chemoreceptor ತನುಂಕೆಯ್ಇರ್ಪಡೆಕಗಳು 

53 axial skeleton ನಟ್ೆೊಿಡಲ್ಎಲುಬುಗಳು 

54 bacteria ಒಚ್ಚಿೇರು 

55 ball & socket joint ಒರಳು-ಗುಂಡಿಯ್ಜಂಟ್ಟ 

56 ball-and-socket joint ಒರಳು-ಗುಂಡಿನ ಜಂಟ್ಟ  

57 barley ಜವೆ 

58 base ತ್ತಳು 

59 basement membrane ತಳ್ಪರೆ 

60 basophil ಮರುಹುಳಿಯ್ಲವುಕಣ್ 

61 beneficial microbes ಒಳಿತಿನ್ಸಿೇರುಸಿರಿಗಳು 

62 benign ನವಿರು 

63 biceps brachii muscle ಇತಾಲ್ೆ್ತ್ೆೊೇಳ್್ಕಂಡ 

64 biconcave ಇರ್ಾಗುಗ 

65 bicuspid valve ಇರು್ಾದಿ್ತ್ೆರಪು 

66 biomechanical ಉಸಿರುಗಸುವಿನ  

67 biopsy ಬತಳುಂಡಿಗೆ  

68 bipinnate ಇಗಗರಿತ್ೆರದ್ಕಂಡ 

69 blood ನೆತಾರು 

70 blood brain barrier ನೆತಾರು-ಮಿದುಳು ಬೆೇರು್ಪ 
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ಎಣಿಕ  English  ಕನ್ುಡ 

71 blood capillary ನವಿರು-ನೆತಾರುಗೆೊಳವೆ 

72 blood cells ನೆತಾರು್ಗೊಡುಗಳು 

73 blood clotting ನೆತಾರು ಹೆಪುಪಗಟ್ುಿವಿಕೆ 

74 blood group ನೆತಾರು್ಗುಂಪು 

75 blood pressure ನೆತಾರೆೊತಾಡ 

76 blood transfusion ನೆತಾರು ಮತರೆಡೆಗೆೊಳಿಸುವಿಕೆ 

77 blood vessel ನೆತಾರುಗೆೊಳವೆ 

78 blood vessel wall ನೆತಾರುಗೆೊಳವೆಯ್ಗೆೊೇಡೆ 

79 body fluids ಮಯ್್ಹರಿಕಗಳು 

80 body language ಮಯತಮತು 

81 body odor ಮಯ್-ವತಸನೆ 

82 body of the nail ಉಗುರಿನ್ಒಡಲು,್ಒಡಲು 

83 bone fracture ಮೊಳೆಮುರಿತ 

84 bone marrow ಮೊಳ ್ೆಮಜೆಜ 

85 bronchi ಕವಲುಗೆೊಳವೆಗಳು 

86 bronchioles ನವಿರುಸಿರುಗೆೊಳವೆಗಳು 

87 buccal cavity ಬತಯಿ 

88 budding ಕುಡಿಸಿೇಳಿಕೆ 

89 cancer ಏಡಿಹುಣ್ುಣ 

90 cancer cell ಏಡಿಹುಣಿಣನ್ಗೊಡು 

91 capacity ಅಳವು 

92 capsule ಹೆೊರಪೊರೆ 

93 carbohydrate ಹಟ್ುಿಸಕಕರೆ 

94 carbon dioxide ಕರಿಗತಳಿ 

95 cardiac muscle ಗುಂಡಿಗೆ್ಕಂಡ 

96 cardiac pacemaker ಗುಂಡಿಗೆ್ಬಡಿಕ 

97 cardio-vascular system ಗುಂಡಿಗೆ-ಕೆೊಳವೆಗಳ ಏರತ್ಪಟ್ು 

98 carotene ಕೆಂಬೆೇರ್ 

99 cartilaginous joint ಮಲ್ೆಿಲು್ಜಂಟ್ಟ  

100 cell ಸೊಲುಗೊಡು, ಗೊಡು 

101 cell-mediate immunity ಗೊಡುಗೆ್ಕತಪೆೇರತ್ಪಟ್ು 

102 cerumen ಗುಗೆಗ 

103 ceruminous glands ಗುಗೆಗ್ಸುರಿಕಗಳು 

104 cervical/neck vertebrae ಕೆೊರಳಿನ್ಬೆನೆುಲುಬುಗಳು 

105 check valves ತಡೆತ್ೆರಪು, ಒರೆತ್ೆರಪು  
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106 chemical ಇರು್ಪ 

107 chemotherapy ಇರು್ಪಮತಂಜುಗೆ 

108 chest x-ray ಸಿೇಳಕದಿರು್ತಿಟ್ಿ 

109 chewy ಜಗಿಯುವಿಕೆ 

110 chordae tendinae ಕಂಡರದ್ಬಳಿಳ 

111 chromosome ಅಂಬಿಸಿಂಬಿ,್ಬಣ್ಣದಸಿಂಬಿ 

112 chyle ಕೆೊಬತುಲುಸ 

113 chylomicron ಮುನೆೊಗಬುುಂಡೆ 

114 ciliated columnar epithelium ಮುಂಚತಚ್ಚನ್ಕಂಬದ್ಮೇಲಪರೆ 

115 circular muscle ದುಂಡನೆಯ್ಕಂಡ  

116 circulatory system ಹರಿಸುವಿಕೆಯ್ಏರತ್ಪಟ್ು 

117 circulatory tract ನೆತಾರು್ಜತರು 

118 clinical trial ಮದಿದನ್ಒರೆತ 

119 clot ಹೆಪುಪ  

120 coagulation cascade ಹೆಪುಪಗಟ್ುಿವಿಕೆಯ್ಜರಿ 

121 coccyx / tailbone ಬತಲದ್ಎಲುಬು  

122 codominant alleles ಕೊಡಿಕಕಳಿ 

123 collagen ಅಂಟ್ುವುಟ್ುಿಕ  

124 communication ಅರುಹುವಿಕೆ 

125 complex joint ತ್ೆೊಡಕಿನ್ಜಂಟ್ಟ  

126 compound joint ಕೊಡಿಕೆಯ್ಜಂಟ್ಟ  

127 concentration ಒಪೆಪರೆ್ಮ 

128 condition ಗೆೊತುಾಪತಡು 

129 confirm ನಿಕಿಕಮತಡು 

130 connective tissue ಕೊಡಿಸುವ್ಗೊಡುಕಟ್ುಿ 

131 convergent ಒಮೊಮಗದ್ಕಂಡ 

132 conyloid joint ಗಂಟ್ಟನ್ಜಂಟ್ಟ  

133 coronary artery ಗುಂಡಿಗೆ ತ್ೆೊರೆನೆತಾರುಗೆೊಳವೆ 

134 coronary circulation ಗುಂಡಿಗೆಯ್ಹರಿಯುವಿಕೆ 

135 coronary sinus ಗುಂಡಿಗೆಗುಳಿ 

136 corpuscles of touch ಮುಟ್ಿರಿವಿನ್ಬಿಡಿಕಗಳು 

137 cortex ತ್ೆೊಗಟ್ೆ 

138 cosmetics ಅಂದುಗೆಗಳು 

139 costal cartilage ಪಕೆಕಲುಬಿನ-ಮಲ್ೆಿಲುಬು 

140 cranium ಬುರುಡೆಚ್ಚಪುಪ 
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141 cricoid cartilage ಉಂಗುರಬಗೆ್ಮಲ್ೆಿಲುಬು 

142 cutaneous sensation ತ್ೆೊಗಲ್ಲನ್ಅರಿವು 

143 cuticle ಪ್ಪಸಿಮೊಗಲು 

144 cytoplasm ಸೊಲೊಗಡು-ಲ್ೆೊೇಳೆ 

145 cytotoxic T-cell ಗೊಡುಂಜಿನ್T-ಗೊಡು 

146 damage ಮುದಿಪುಗೆಡಿಸು 

147 dehydration ನಿೇರಿಳಿತ 

148 dendritic cell ಕವಲೊಗಡು 

149 dermis ನಡುತ್ೆೊಗಲಪರೆ 

150 diabetes ಸಿಹಕುತುಾ 

151 diagnosis ಕುತಾತಿಳಿವು, ಕುತುಾದೆೊರೆತ 

152 diaphragm ತ್ೆೊಗಲಪರೆ  

153 diaphysis ಒಳೆಲುಮೊಳ  ೆ 

154 diarthrosis ಕದಲ್ಲಗೇಲು  

155 diffusion ಪಸರಿಸುವಿಕೆ 

156 digestion system ಅರಗೆೇರತ್ಪಟ್ು 

157 dilate ಹಗುಗ 

158 doctor ಬೆೇನೆಮತಂಜುಗ, ಮತಂಜುಗ 

159 dominant  ಮೇಲುಗಯ್ 

160 dominant allele ಮೇಲುಗಯ್್ಇಕಕಳಿ 

161 donor ಕೆೊಡುಗ 

162 dough ಕಣ್ಕ 

163 ear canal ಕಿವಿಗೆೊಳವೆ 

164 ear drum ಕಿವಿದಮಟ್ೆ 

165 ear wax remover ಗುಗೆಗ-ತ್ೆಗೆಯುಕ 

166 eccrine gland ಗುಳ ಳೆ್ಸುರಿಕ 

167 efferent lymph vessel ತ್ೆೊರೆಹತಲುಸಗೆೊಳವೆ 

168 efficient ಅಳವುಳಳ, ಅಳವುತನದ 

169 eft and right clavicles ಕಿೇಲ್ಲಕ,್ಹೆಡುಕ 

170 egg white ತತಿಾಲ್ೆೊೇಳ  ೆ

171 elastic fiber ಪುಟ್ಟ್ನತರು 

172 elastic fiber ಹಂಪುಟ್ಟ್ನತರು 

173 elasticity ಹನೆುಳೆತ 

174 elastin ಹನೆುಳೆಕ  

175 elastin protein ಹಂಪುಟ್ಟ್ಮುನುು 
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176 elbow joint ಮೊಣ್ಕಯ್್ಜಂಟ್ಟ 

177 electrolytes ಮಿಂತುಣ್ುಕುಗಳು, ಮಿಂಚೆೊೇಡುಕಗಳು 

178 endocardium ಗುಂಡಿಗೆ್ಒಳಪರೆ  

179 endoscope ಒಳತ್ೆೊೇರುಗ 

180 endosteum ಎಲುಬೆೊಳಪರೆ 

181 endothelium ಒಳ್ಪರೆ 

182 endurance ತ್ತಳಿಕೆ 

183 energy ಕಸುವು 

184 environment ಹೆೊರಗಿನ-ಪತಡು, ಸುತಾಣ್ 

185 enzyme ದೆೊಳ  ೆ

186 enzyme vesicle ದೆೊಳ ್ೆಗುಳ ಳೆ 

187 eosinophil ಕೆಂಬಣೆೊಣಲವುಕಣ್ 

188 epicardium ಗುಂಡಿಗೆ್ಹೆೊರಪರೆ 

189 epidermis ಮೇಲ್ೆೊಾಗಲಪರೆ 

190 epiglottis ಕಿರುನತಲ್ಲಗೆ 

191 epiphyseal line ಮೇಲ್ೆಲುಬಿನ್ಗೆರೆ 

192 epiphyseal plate ಮೇಲ್ೆಲುಬಿನ್ತಟ್ೆಿ 

193 epiphysis ಮೇಲ್ೆಲುಮೊಳ  ೆ

194 epithelium ಮೇಲಪರೆ 

195 eponychium ಮೊಳೆಯುಗುರು 

196 esophagus ಅನುನತಳ 

197 ethnicity ಬುಡಕಟ್ುಿ 

198 eupnea ಹದುಳದುಸಿರತಟ್ 

199 evaporative cooling ಆವಿ-ತಂಪುಗೆ 

200 excretion ಹೆೊರವಡಿಕೆ  

201 exercise ಮಯಪಳಗಿಸು 

202 exocrine gland ಹೆೊರ್ಸುರಿಕ 

203 exocytosis ಗುಳ ಳೆಯ್ಸರಿಕೆ 

204 external defenses ಹೆೊರಗತಪು 

205 external intercostals muscles ಹೆೊರಗಿನ್ಪಕೆಕಲುನಡು ಕಂಡಗಳು 

206 external nasal opening ಹೆೊರಗಿನ್ಹೆೊಳ ಳೆ,್ಕಂಡಿ 

207 external respiration ಹೆೊರ್ಉಸಿರತಟ್ 

208 face mask ಮೊಗಗತಪು,್ಮೊಗಮುಸುಕು 

209 facial bones ಮೊಗದ್ಮೊಳೆಗಳು 

210 facial expression ಮೊಗನುಡಿತ 
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211 fatty acid ಕೆೊಬುುಳಿ 

212 femur ತ್ೆೊಡೆಮೊಳ  ೆ

213 ferrous ion ಕಬಿುಣ್ದ್ಕಿರುತುಣ್ುಕು 

214 fetus ಬಸಿರುಗೊಸು, ಪ್ಪಂಡಗೊಸು 

215 fever ಜವರ 

216 fibrin ತಂತು 

217 fibrous joint ತಂತುಗೊಡಿನ್ಜಂಟ್ಟ, ನತರುಗೊಡಿನ್ಜಂಟ್ಟ 

218 fibrous pericardium ತಂತುಗೊಡಿನ್ಸುತಪರೆ, ನತರುಗೊಡಿನ್ಸುತಪರೆ 

219 fibrous tissue ತಂತುಗೊಡುಕಟ್ುಿ, ನತರುಗೊಡಿನ್ಕಟ್ುಿ 

220 fibula ಸೊಚ್ಚಲುಕ  

221 filter ಸೆೊೇಸುವ 

222 flat bones ಚಪಪಟ್ೆಿ್ಎಲುಬುಗಳು 

223 forearm ಮುಂದೆೊೇಳು 

224 free edge of the nail ಉಗುರಿನ್ತುದಿ  

225 fruit bat ಹಣ್ುಣ ಬತವಲ್ಲ 

226 fruit fly ಹಣಿಣನ್ನೆೊಣ್ 

227 fungus ಬೊಸು 

228 funnel ಆಲ್ಲಕೆ, ನಳಿಕೆ 

229 fusiform shape ಕದಿರು,್ಕಡುಬು್ಬಗೆ  

230 gase ಆವಿ 

231 gaseous exchange ಆವಿಗಳ್ಅದಲು-ಬದಲ್ಲಕೆ 

232 gene ಪ್ಪೇಳಿ 

233 genetics ಪ್ಪೇಳಿಯರಿಮ 

234 genotype ಪ್ಪೇಳಿಮತದರಿ  

235 glans penis ತುಣೆಣಯ್ತುದಿ 

236 gliding joint ಜತರುವ್ಜಂಟ್ಟ  

237 gloves ಕಯತಗಪು  

238 glycoprotein ಸಕಕರೆಮುನುು 

239 goose bumps ಗುಗಗರಿ್ಗುಳ ಳೆಗಳು 

240 goove ಕೆೊರಕಲು 

241 granule ನುಚುಿ 

242 granulocyte ನುಚ್ಚಿನಕಣ್ 

243 gravity ಹರಿಸೆಳೆತ, ರತಶಿಸೆಳೆತ 

244 groin/inguinal region ತ್ೆೊಡೆಸಂದಿ 

245 hair follicle ಕೊದಲ್ಲನ್ಚ್ಚೇಲ  
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246 hair root ಕೊದಲ್ಲನ್ಬೆೇರು 

247 hair shaft ಕೊದಲ್ಲನ್ತ್ತಳು  

248 health ಹದುಳ 

249 heart ಎದೆಗುಂಡಿಗೆ, ಗುಂಡಿಗೆ  

250 heart chamber ಗುಂಡಿಗೆ್ಕೆೊೇಣೆ 

251 heart wall ಗುಂಡಿಗೆ್ಗೆೊೇಡೆ 

252 helper T-cell ನೆರವಿನ್T-ಗೊಡು 

253 hemoglobin ನೆತಾರುಬಣ್ಣಕ  

254 hepatic portal circulation ಈಲ್ಲ-ತೊರುಗಂಡಿಯ ಹರಿಯುವಿಕೆ 

255 hepatic portal vein ಸೆೇರುನೆತಾರುಗೆೊಳವೆ 

256 heterozygous ಹೆರಯಿಕಕಳಿಗಳು 

257 hinge joint ಕಿೇಳಚುಿ್ಜಂಟ್ಟ  

258 hip bones ಚಪೆಪಲುಗಳು 

259 hip joint ಸೆೊಂಟ್್ಜಂಟ್ಟ  

260 homeostasis ಒನೆುಸುವಿಕೆ 

261 homozygous ಸರಿಯಿಕಕಳಿಗಳು 

262 hormone ಸುರಿಗೆ 

263 hospital ಮದುದಮನೆ 

264 humerus ತ್ೆೊೇಳಮಮಳ  ೆ 

265 hyaline cartilage ಗತಜುಬಗೆ್ಮಲ್ೆಿಲುಬು 

266 hyoid ನತಲಗೆಲು ಿ

267 hyperthermia ಮಯತಕವೆೇರಿಕೆ 

268 hyperventilation ಏರುಸಿರತಟ್ 

269 hypodermis ಕೆಳತ್ೆೊಗಲಪರೆ,್ಒಳತ್ೆೊಗಲಪರೆ 

270 hypothalamus ಕಿರುಮಿದುಳು 

271 hypothermia ಮಯತಕವಿಳಿಕೆ 

272 immune system ಕತಪೆೇರತ್ಪಟ್ು 

273 immunology ಕತಪೆೇರತ್ಪಟ್ಟನರಿಮ 

274 incus ಅಡಿಕಿರೊ್ಮಳ ,ೆ್ಅಡಿಕೆ 

275 inertia ಕದಲಾಡೆ  

276 infection ಸೆೊೇಂಕು 

277 Inflammation ಉರಿಯೊತ 

278 inherit ಮರುಪಡೆ 

279 Innate immunity ರೊಡಿಯ್ಕತಪೆೇರತ್ಪಟ್ು 

280 inner elastic lamina ಒಳ್ಹಂಪುಟ್ಟ್ಪರೆ  
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281 Integument system ತ್ೆೊಗಲ್ೆೇರತ್ಪಟ್ು 

282 interaction ಒಡನತಟ್ 

283 internal defense ಒಳಗತಪು 

284 internal intercostal muscles ಒಳ್ಪಕೆಕಲುನುಡು್ಕಂಡಗಳು 

285 internal respiration ಒಳ್ಉಸಿರತಟ್ 

286 interstitial fluid ಗೊಡುನಡುವಿನ್ಹರಿಕ 

287 interstitial space ಗೊಡುನಡುವಿನ್ತ್ತಣ್ 

288 intestinal villi ಕರುಳಿನ್ಗೆೊಂಡೆಗಳು 

289 irregular bones ಅಂಕುಡೆೊಂಕತದ್ಎಲುಬುಗಳು 

290 irregular dense connective tissue ಕಟ್ಿಲ್ೆಮಿೇರಿದ್ಒತ್ತಾದ ಕೊಡಿಸುವ್ಗೊಡುಕಟ್ುಿ 

291 isolation ಬೆೇರ್ಪಡಿತ  

292 joint ಕಿೇಲು,್ಜಂಟ್ಟ  

293 joint capsule ಕಿೇಲ್ತಗಪು  

294 keratin ಕೆೊಂಪರೆಗಳನುು 

295 keratinocyte ಕೆೊಂಪರೆಗೊಡು 

296 kidney ಬಿಕುಕ 

297 knee joint ಮಂಡಿ್ಜಂಟ್ಟ  

298 labia minora ಒರೆತ್ೆರದ್ಒಳ್ತ್ೆರಪು 

299 lacteals ಕೆೊಬುು-ಹತಲುಸಗೆೊಳವೆಗಳು 

300 lamellar corpuscles ಒತಾರಿವಿನ ಬಿಡಿಕಗಳು,್ಪದರ್ಬಿಡಿಕಗಳು 

301 Langherhans cells ಲ್ತಯಂಗರತ್ಾನ್ಸ್  ಗೊಡುಗಳು 

302 large artery ದೆೊಡಡತ್ೆೊರೆನೆತಾರುಗೆೊೇಳವೆ 

303 large intestine ದೆೊಡಡ್ಕರುಳು  

304 laryngopharynx ಉಲ್ಲಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಂಟ್ಲು 

305 larynx ಉಲ್ಲಪೆಟ್ಟಿಗೆ 

306 lateral ಬದಿ 

307 leukemia ಬೆಳ್-ನೆತಾರಿನ ಏಡಿಹುಣ್ುಣ 

308 life span ಬತಳಿವಕೆಯ್ಕತಲ 

309 life time ಬತಳಿವಕೆ 

310 ligament ತಂತುಗಟ್ುಿ 

311 lining ಪಸೆ 

312 lipoprotein ಮುನೆೊಗಬುು 

313 liquid ಹರಿಕ 

314 liquid connective tissue ನಿೇರ್ುಗೆಯ್ಕೊಡಿಸುವ ಗೊಡುಕಟ್ುಿ 

315 liver ಈಲ್ಲ 
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316 long bones ಉದದನೆಯ್ಎಲುಬುಗಳು 

317 loop ಕುಣಿಕೆ 

318 lower arm bones ಮುಂಗಯ್್ಎಲುಬುಗಳು 

319 lower respiratory tract ಉಸಿರತಟ್ದ್ಕೆಳ್ಗತಳಿಜತಡು 

320 lubrication ಎರೆಯುವಿಕೆ, ನಯಗೆೊಳಿಸುವಿಕೆ, ನುಣ್ುಪ್ಪಸುವಿಕೆ 

321 lumbar/lower back ಸೆೊಂಟ್ದ ಬೆನೆುಲುಬುಗಳು  

322 lumbricals ಹುಳುಬಗೆ್ಕಂಡ 

323 lumen ನತಳಗುಂಡಿ 

324 lumphatic system ಹತಲುಸದೆೇರತ್ಪಟ್ು 

325 lung lobe ಉಸಿರುಚ್ಚೇಲದ್ಹತಲ್ೆ 

326 lungs ಉಸಿರುಚ್ಚೇಲಗಳು 

327 lunule ಉಗುರಿನ್ಕಮತನು 

328 lymph ಹತಲುಸ 

329 lymph capillary ನವಿರುಹತಲುಸಗೆೊಳವೆ 

330 lymph circulation ಹತಲುಸದ್ಹರಿಸುವಿಕೆ 

331 lymph node ಹತಲುಸಗಡೆಡ 

332 lymphatic duct ದೆೊಡಡ್ಹತಲುಸಗೆೊಳವೆ 

333 lymphatic nodules ಹತಲುಸತ್ೆೇಪೆಗಳು 

334 lymphatic system ಹತಲುಸದೆೇರತ್ಪಟ್ು 

335 lymphatic vessel ಹತಲುಸಗೆೊಳವೆ 

336 lymphocyte ಹತಲುಸಕಣ್ 

337 macrophage ಡೆೊಳುಳಮುಕಕ 

338 malignant ಕೆೇಡುಂಟ್ುಮತಡುವ 

339 malleus ಬಡಿಕಿರೊ್ಮಳ ,ೆ್ಬಡಿಕೆ 

340 mandible ಕೆಳದವಡೆ 

341 material ಅಡಕ 

342 maternal antibodies ತ್ತಯಿಯ್ಎದುರುಕಗಳು 

343 mature ನೆರೆ, ಬಲ್ಲಯುವಿಕೆ 

344 medium ಒಯುಯಗ 

345 medulla ತಿರುಳು 

346 medulla oblongata ಮಿದುಳುಬಳಿಳ 

347 medullary cavity ಮಜೆಜಯ್ಗೊಡು 

348 megakaryocyte ಹರಿನಡುವಣ್ಕಣ್ 

349 melanin  ಕರ್ವಣ್ಣ  

350 melanocyte ಕರ್ವಣ್ಣಗೊಡು 
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351 memory B-cell ನೆನಪ್ಪನ್B-ಗೊಡು 

352 memory T-cell ನೆನಪ್ಪನ್T- ಗೊಡು 

353 meniscus ಚಂದುಬಟ್ುಿ 

354 menstrual cycle ಮುಟ್ಟಿನ್ಸುತುಾ 

355 Merkel cells ಮರೆ್ಕಲ್ ಗೂ್ಗೊಡುಗಳು 

356 metabolic ತರುಮತರಿ್ಪನ 

357 metabolism ತರುಮತರಿ್ಪಸುವಿಕೆ 

358 metabolism ತರುಮತರಿ್ಪಸುವಿಕೆ 

359 
metacarpal bones/bones of the 
hand ಅಂಗಯ್್ಎಲುಬುಗಳು 

360 metastasis ಬಿಡಿಹಬಿುಕೆ 

361 metatarsals ಅಂಗತಲ್ೆಲುಬುಗಳು 

362 microorganism ಸಿೇರುಸುರಿಗ 

363 microscope ಸಿೇರುತ್ೆೊೇರು್ಪಗ 

364 midline ನಡುಗೆರೆ 

365 miscarriage ಬಸಿರಳಿತ 

366 mitochondria ಪೊರೆ-ಕಿರುಬಿಡಿ 

367 moisturize ತ್ೆೇವಗೆೊಳಿಸು 

368 monocyte ಒಂಜಿೇವ್ಕಣ್ 

369 mucosa ಒಳಗಿನ್ಲ್ೆೊೇಳಪರೆ 

370 mucus ಲ್ೆೊೇಳ  ೆ

371 mucus membrane ಲ್ೆೊೇಳ ್ೆಪದರ 

372 multipinnate ಹಲಗರಿತ್ೆರ  

373 muscle ಕಂಡ,್ಹುರಿ 

374 muscle fiber ಕಂಡದ್ನತರು 

375 muscular system ಕಂಡದೆೇರತ್ಪಟ್ು,್ಹುರಿಏರತ್ಪಟ್ು 

376 musculo-skeletal system ಹುರಿಕಟ್ಟಿನ್ಏರತ್ಪಟ್ು 

377 mutant ಮತರುಟ್ಟಿಗ  

378 myeloid ಮುನುುಚ್ಚಿನ 

379 myocardium ಗುಂಡಿಗೆ್ಕಂಡಪರೆ 

380 nail bed ಉಗುರಿನ್ಹತಸಿಗೆ 

381 nail matrix ಉಗುರಚುಿ 

382 nasal turbinate ಕೆೊಳಲ್ೆಲುಬು 

383 nasopharynx ಮೊಗಗಂಟ್ಲು 

384 natural killer cells/NK cells ಹುಟ್ುಿಕೆೊಲು ಿಗೊಡುಗಳು,್ಹುಕೆೊ್ಗೊಡುಗಳು 

385 negative pressure ಕಳೆಯ್ತಾಡ 
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386 negative pressure gradient ಕಳೆಯ್ತಾಡದ್ಏರುಪೆೇರು 

387 nervous system ನರಗಳ್ಏರತ್ಪಟ್ು  

388 neurodegeneration ನರ್ಸೆೊರೆತ 

389 neutralize ಸಯ್ಗಳಿಸು 

390 neutrophil ಸಪೆಪಬಣೆೊಣಲವುಕಣ್ 

391 nose cavity ಮೊಗಿನ್ಕುಳಿ 

392 nucleus ನಡುವಿಟ್ಿಳ 

393 nutrient ಆರಯವ 

394 one-sided  ಒಕೆಕಲದ  

395 oral cavity ಬತಯಿ,್ಬತಯುಕಳಿ 

396 orbicularis oculi ಕಣ್ು್ತಾರಿ್ಕಂಡ  

397 orbicularis oris ಬತಯು್ತಾರಿ್ಕಂಡ 

398 organism ಉಸಿರುಗ  

399 oropharynx ಬತಯಗಂಟ್ಲು 

400 osmotic ಪರೆತೊರಿ್ಪನ 

401 osteoblasts ಎಲುನನೆಕಣ್ಗಳು,್ಮುನೆುಲುಗೊಡು  

402 osteocyte ಎಲುಗೊಡು 

403 osteon/ haversian system ಎಲುರುಳ ್ೆಏರತ್ಪಡು 

404 osteoporosis ಜೆೊಳ ಳೆಲುಬು 

405 outbreak ಸಿಡಿಯುವಿಕೆ 

406 ower limbs ಕತಲುಗಳು 

407 oxygen ಉಸಿರುಗತಳಿ 

408 pancreas ಅರಗುಸುರಿಕ 

409 papillary layer ಮುಂಚತಚು್ಹೆೊದಿಕೆ 

410 parallel muscle ಸರಿತ್ೆರಪ್ಪನ್ಕಂಡ 

411 parasite ಹೆೊರಕುಳಿ 

412 parietal serous pericardium ಹೆೊರ್ನಿೇರ್ುಗೆ್ಸುತಪರೆ 

413 partial pressure ಪತಲ್ೆೊತಾಡ 

414 partial pressure gradient ಪತಲ್ೆೊತಾಡದ್ಏರುಪೆೇರು 

415 passive ಚುರುಕಲಿದ 

416 patella ಮಂಡಿಚ್ಚಪುಪ 

417 pathogen ಕೆಡುಕುಕಣ್ 

418 patient ಕುತಿಾಗ  

419 pectoral girdle ಎದೆಯ್ಕಟ್ುಿ  

420 pelvic girdle ಕಿೇಳುಗಳಿಯ್ಸುತುಾಕಟ್ುಿ 
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421 penis ತುಣೆಣ 

422 pericardial cavity ಸುತಪರೆ್ಕುಳಿ 

423 pericardial fluid ಸುತಪರೆ್ಹರಿಕ 

424 pericardium ಗುಂಡಿಗೆ್ಸುತಪರೆ 

425 periosteum ಎಲುಸುತಪರೆ 

426 permutation & combination ಪಣ್ುಗೆ-ಸೆೇರುಗೆ 

427 perpendicular ನೆೇರಡಡ 

428 peyer’s patches ಪೆೇಯರ್ು್ತ್ೆೇಪೆಗಳು 

429 phagocyte ತಿನಿಗೊಡು 

430 phagocytosis ತಿನಿಗೊಡುವಿಕೆ 

431 phalanges ಎಲುವೆರಳುಗಳು 

432 pharynx ಗಂಟ್ಲುಕಳಿ  

433 phenotype ತ್ೆೊೇರುಮತದರಿ 

434 phospholipid ಪತಸೆೊಪೇ-ಕೆೊಬುು 

435 physical examination ಮಯ್್ಒರೆತ 

436 physiology ಉಸಿರಿಯರಿಮ 

437 pigment ಹೆೊಗರು 

438 pink ನಸುಗೆಂಪು 

439 pitch ಏರಿಳಿತ 

440 pituitary gland ತ್ೆಮಡಿಕ್ಸುರಿಕೆ 

441 pivot joint ತಿರುಗತಣಿ್ಜಂಟ್ಟ 

442 placenta ಮತಸುಚ್ಚೇಲ 

443 plasma ನೆತಾರುರಸ 

444 plasma cells ರಸಗೊಡು 

445 platelet plug ಚಪಪಟ್ಟಕ್ಬೆಣೆ 

446 platelets ಚಪಪಟ್ಟಕಗಳು, ನೆತಾರುತಟ್ೆಿಗಳು 

447 pleural membrane ಅಳ ಳೆಪರೆ 

448 posture ನಿಲುವು 

449 precapillary sphincter ಮುನುವಿರು-ನೆತಾರುಗೆೊಳವೆ ಗೆಂಡೆ 

450 precursor ಮುನುಡಕ 

451 preventive medicine ಮುನತುರಯ್ಕಕ 

452 primate ಕೆೊೇತಿಗುಂಪು 

453 projection ಮುಂಚತಚು 

454 proteasome inhibitor ಮುನುುಮುದಿಪುದೆೊಳ  ೆತಡೆಯುಗ 

455 protection ಕತಪು  
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456 protective goggles ಕಣತಗಪು 

457 protein ಮುನುು 

458 protein folding ಮುನುು್ಮಡಚುವಿಕೆ 

459 pseudo stratified ಹುಸಿ್ಹಲಹದಿ 

460 puberty ಮಯ್ಕುರೆಯುವಿಕೆ, ನೆರೆಯುವಿಕೆ 

461 pubic region ತ್ೆೊಡೆ್ಸಂದಿ 

462 pulmonary artery ತ್ೆೊರೆನೆತಾರುಗೆೊಳವೆ 

463 pulmonary circulation ಉಸಿರುಚ್ಚೇಲದ್ಹರಿಯುವಿಕೆ 

464 pulmonary trunk ಉಸಿರುಚ್ಚೇಲದ್ತ್ೆೊರೆಗೆೊಳವೆ 

465 pulmonary valve ಉಸಿರುಚ್ಚೇಲದ್ತ್ೆರಪು 

466 pulmonary vein ಉಸಿರುಚ್ಚೇಲದ್ಸೆೇರುಗೆೊಳವೆ 

467 pulmonary ventilation ಉಸಿರುಚ್ಚೇಲದ್ಗತಳಿಯತಟ್ 

468 pump ಒತಾಡಕ 

469 radiocarpal joint ಅರೆಲುಮುಂಗಯ್್ಜಂಟ್ಟ 

470 radiotherapy ತ್ೆೊೇರ್ಕದಿರುಮತಂಜುಗೆ 

471 radius ಅರೆಲು, ಅರೆಲುವು 

472 rashes ಗಂದೆಗಳು 

473 reaction ಇದಿರೆಸಕ 

474 receptor ಪಡೆಕ 

475 recessive ಇಳಿಗಯ್ 

476 recessive allele ಇಳಿಗಯ್್ಇಕಕಳಿ 

477 recipient ಕೆೊಳುಳಗ, ಪಡೆಗ  

478 recoi ತೊಳು 

479 rectum ನೆಟ್ಿಗರುಳು 

480 rectus femoris ತ್ೆೊಡೆಕಂಡ 

481 recycle ಮರುಬಳಕೆ 

482 red blood cells (RBC) ಕೆಂಪು್ನೆತಾರು್ಕಣ್ಗಳು (ಕೆನೆ್ಕಣ್) 

483 red bone marrow ಕೆಂಪು್ಮೊಳೆಮಜೆಜ 

484 red pulp ಕೆಂಪು್ತಿರುಳು 

485 rejuvenate ಕಳೆಯ್ಕೇರಿಸು 

486 reproduce ಹುಟ್ಟಿಸು 

487 research ಅರಕೆ 

488 respiratory airway ಉಸಿರುಜತಡು 

489 respiratory cente ಉಸಿರತಟ್ದ್ನಡುವಣ್ 

490 respiratory muscle ಉಸಿರೆೇರತ್ಪಟ್ಟನ್ಕಂಡ 
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491 respiratory system ಉಸಿರತಟ್ದ್ಏರತ್ಪಟ್ು 

492 respiratory tract ಗತಳಿಜತಡು 

493 reticular ಬಲ್ೆಬಗೆಯ 

494 reticular fiber ಬಲ್ೆಬಗೆ್ನತರು 

495 reverse ತಿರುವು-ಮುರುವು 

496 rib cage ಎದೆಗೊಡು 

497 ribosome ಮುನುುಮತಡುಗ 

498 ribs ಪಕೆಕಲುಬುಗಳು 

499 right brachiocephalic vein ಬಲ್ತ್ೆೊೇಳಾಲ್ೆ್ಸೆೇರುಗೆೊಳವೆ 

500 right lymphatic duct ಬಲ-ದೆೊಡತಡಲುಸಗೆೊಳವೆ 

501 root of the nai ಉಗುರಿನ್ಬುಡ,್ಬುಡ 

502 sacrum ಮಡಿ 

503 saddle joint ಜಿೇನು್ಜಂಟ್ಟ  

504 Sartorius/tailor muscle ಹೆೊಲ್ಲಗ್ಕಂಡ 

505 scales ಹುರುಪೆ 

506 scalyness ಹುರುಪೆತನ 

507 scapula ಹೆಗಲ್ೆಲುಬು 

508 scientist ಅರಿಗ 

509 sebaceous glands ಮಯ್-ಜಿಡಿಡನ್ಸುರಿಕಗಳು 

510 sebum ಮಯ್-ಜಿಡುಡ 

511 secretion ಒಸರು 

512 seizure ಸೆಳವು 

513 semen ಬಿತಾರಿಕ  

514 semilunar valve ಅರೆಚಂದಿರ್ತ್ೆರಪು 

515 sense of pain ನೆೊೇವರಿವು 

516 sense of temperature ಬಿಸುಪರಿವು 

517 sense of touch ಮುಟ್ಿರಿವು 

518 sensory receptors ಅರಿವು್ಪಡೆಕಗಳು  

519 serous pericardium ನಿೇರ್ುಗೆ್ಸುತಪರೆ 

520 serum ನೆತಾರ-ಹೆಪ್ಪುೇರು 

521 short bones ತುಂಡೆಲುಬುಗಳು 

522 shoulder joint ಹೆಗಲು್ಜಂಟ್ಟ  

523 simple joint ಸುಳುವತದ್ಜಂಟ್ಟ 

524 simple neurons ಸುಳು್ನರಗೊಡುಗಳು  

525 sinus ಗುಳಿ 
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526 skeletal muscle ಕಟ್ಟಿನ್ಕಂಡ 

527 skin ತ್ೆೊಗಲು 

528 skull ತಲ್ೆಬುರುಡೆ 

529 small artery ಸಣ್ಣತ್ೆೊರೆನೆತಾರುಗೆೊಳವೆ 

530 small intestine ಸಣ್ಣ್ಕರುಳು 

531 smooth muscle ನುಣ್ುಪು್ಕಂಡ 

532 soldier ಮೊನೆಯತಳು 

533 solute ಕರಗಿಕ 

534 special ತನಿಬಗೆ 

535 specific ಗೆೊತುಾಮತಡಿದ 

536 sphincter ಗೆಂಡೆ 

537 spinal canal ಬೆನೆುಲುಕತಲುವೆ 

538 spinal cord ನರಬಳಿಳ 

539 spindle ಕಡುಬಿನ 

540 spiny keratinocytes ಮುಳಮೆಕಂಪರೆಗೊಡು 

541 spleen ತ್ೆೊಳ ಳೆ 

542 sponge ಹೇರುಗ 

543 spongy bone ಹೇರುಗದೆಲುಬು 

544 squamous epithelium ಹುರುಪೆ್ಮೇಲಪರೆ 

545 stability ನೆಲತ್ೆ 

546 stapes ಅಂಕಣಿ 

547 stem cell ಬುಡಗೊಡು 

548 sternum ಎದೆಚಕೆಕ 

549 stomach ಹೆೊಟ್ೆಿ 

550 stool test ಹೆೇಸಿಗೆಯ್ರೆತ,್ತ್ೆೊರೆಯ್ರೆತ 

551 strap ಬತರು,್ಮಿಳಿ 

552 stratum basale ತಳಪರೆ 

553 stratum corneum ಕೆೊೇಡಪರೆ 

554 stratum granulosum ಹರಳಪರೆ 

555 stratum lucidum ಹೆೊಳಪರೆ 

556 stratum spinosum ಮುಳಪರೆ 

557 structure ಇಟ್ಿಳ  

558 submucosa ಕೆಳಲ್ೆೊೇಳಪರೆ 

559 sun burn ನೆೇಸರನ್ಸುಡುವಿಕೆ 

560 surface area ಹೆೊರ್ಮಯ್್ಹರವು 
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561 surface markers ಹೆೊರಮಯ್್ಗುರುತುಗಳು 

562 surgery ಕೆೊಯತಯರಯ್ಕಕ 

563 sweat glands ಬೆವರು್ಸುರಿಕಗಳು 

564 swelling ಊತ 

565 symptom ಕುರುಹು 

566 synarthrosis ಕೊಡುಗಿೇಲು  

567 synovial bursa ಕಿೇಲ್ೆೊೇಳೆಯ ದಿಂಚ್ಚೇಲ 

568 synovial fluid ಕಿೇಲ್ೆೊೇಳೆಯ ಹರಿಕ  

569 synovial joint ಕಿೇಲ್ೆೊೇಳೆಯ ಜಂಟ್ಟ  

570 synovial membrane ಕಿೇಲ್ೆೊೇಳೆಯ್ಪದರ  

571 systemic circulation ಏರ್ಪಡಿತದ ಹರಿಯುವಿಕೆ  

572 tactile disc ಮುಟ್ಿರಿವಿನ್ತಟ್ೆಿಗಳು 

573 talus ಎಳುದತಲು 

574 tan ತಿಳಿಗಂದು 

575 tarsals ಮುಂಗತಲ್ೆಲುತಂಡ,್ರೆಪಪದರ 

576 temperature ಬಿಸುಪು 

577 temporal bone ಕಣ್ತಲ್ೆಯ್ಎಲುಬು 

578 tendon ಕಂಡರ 

579 tension ಬಿಗಿತ 

580 terminal bronchioles ತುದಿ್ನವಿರುಗೆೊಳವೆಗಳು 

581 testicles ತರಡುಗಳು,್ತ್ೆೊರಡುಗಳು,್ತ್ೆೊಡುಡಗಳು 

582 thoracic duct ಎದೆ-ದೆೊಡತಡಲುಸಗೆೊಳವೆ 

583 thoracic vertebrae ಎದೆಗೊಡಿನ ಬೆನೆುಲುಬುಗಳು 

584 thumb ಹೆಬೆುರಳು 

585 thymus T-ನೆರೆನೆರು 

586 thyroid gland ಗುರತಣಿಕ್ಸುರಿಕೆ 

587 tibia ಕಣ್ಕತಲ್ೆ 

588 tingling ಜುಮಿಮಕುಕವಿಕೆ 

589 tiredness ಜೆೊಮುಮಮಯ್ 

590 tissue ಗೊಡುಕಟ್ುಿ 

591 tonsils ಬತಯ್ಕಾೇಪೆಗಳು 

592 toughness ಒರಟ್ುತನ 

593 toxic particle ನಂಜುಕಣ್ 

594 trachea ಉಸಿರುಗೆೊಳವೆ 

595 trachealis muscle ಉಸಿರುಗೆೊಳವೆ್ಕಂಡ 
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596 transplant ಮರುನತಟ್ಟ  

597 treatment ಮತಂಜುಗೆ 

598 triangle ಮುಮೊಮಲ್ೆ 

599 tricuspid valve ಮೊರು್ಾದಿ್ತ್ೆರಪು 

600 tropical ಬಿಸಿಬಳಸು 

601 tumor ಗಡೆಡ,್ಹುಣ್ುಣ, ಏಡಿಹುಣ್ುಣ 

602 tunica externa ಹೆೊರ್ಪದರ  

603 tunica intima ಒಳ್ಪದರ 

604 tunica media ನಡು್ಪದರ 

605 ulna ಮೊಣೆಲು 

606 umbilical cord ಬಸಿರುಬಳಿಳ 

607 unipinnate ಗರಿತ್ೆರದ್ಕಂಡ 

608 universal donor ಎಲ್ೆಿಯಿಲಿದ್ಕೆೊಡುಗ 

609 universal recipient ಎಲ್ೆಿಯಿಲಿದ್ಕೆೊಳುಳಗ 

610 upper limbs ಕಯಗಳು 

611 upper respiratory tract ಉಸಿರತಟ್ದ್ಮೇಲ್ ಗೂ್ಗತಳಿಜತಡು 

612 ureters ಮೇಲ್ಲನ್ಉಚೆಿಗೆೊಳವೆ 

613 urethera ಕೆಳಗಿನ್ಉಚೆಿಗೆೊಳವೆ 

614 urinary bladder ಉಚೆಿಚ್ಚೇಲ 

615 uterus ಬಸಿರುಚ್ಚೇಲ 

616 UV rays ಕಡುನೆೇರಳೆಯ್ಕದಿರುಗಳು 

617 vaccination ಮುನಮದಿದಕೆ 

618 vaccine ಮುನಮದುದ 

619 vagina ಒರೆತ್ೆರ 

620 valve ತ್ೆರಪು 

621 vein ಸೆೇರುನೆತಾರುಗೆೊಳವೆ 

622 vena cava ಉಸಿರಿಳಿ-ನೆತಾರುಗೆೊಳವೆ 

623 ventricle ತ್ೆೊರೆಗೆೊೇಣೆ, ಕೆಳಕೆೊೇಣೆ 

624 venule ನವಿರು-ಸೆೇರುನೆತಾರುಗೆೊಳವೆ 

625 vertebral column ಬೆನೆುಲುಬಿನ್ಕಂಬ  

626 vesicles ಗೊಡುಗಳ ಳೆಗಳು 

627 vibration ಮಿಡಿತ 

628 villi ಎಳೆಗೆೊಂಡೆ 

629 virus ನಂಜುಳ 

630 visceral serous pericardium ಒಳ್ನಿೇರ್ುಗೆ ಸುತಪರೆ  
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631 Vitamin ಬತಳುಳುಪು 

632 vocal folds ಉಲ್ಲನೆರಕೆಗಳು 

633 vocal sound ಉಲ್ಲ್ಸಪಪಳ 

634 volkmann’s  canal ವೇಲಕಮನ್ಸ್ಕತಲುವೆ 

635 water proof ನಿೇರಿಳಿಯದಿರುವಿಕೆ 

636 water resistance ನಿೇರ್-ತಡೆತ 

637 weakness ನಲುಗುವಿಕೆ  

638 white blood cells  (WBC) ಬೆಳ್-ನೆತಾರು್(ಬೆನೆ) ಕಣ್, ಬಿಳಿ್ನೆತಾರು್ಕಣ್ 

639 white fibrous tissue ಬಿಳಿಯ್ತಂತುಗೊಡುಕಟ್ುಿ, ಬಿಳಿಯ್ನತರುಗೊಡಿನ್ಕಟ್ುಿ 

640 white pulp ಬಿಳಿ್ತಿರುಳು 

641 wrist ಮಣಿಕಟ್ುಿ  
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