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ಎಣಿಕೆ English  ಕನ್ನ ಡ 
1 abnormal ಸಾಮಾನ್ಯ ವಲಿದ, ಓಜೆತ್ಪ್ಪಪ ದ 

2 accessory ನೆರವಿನ್ 

3 accident ಕೆಟ್ಟಟ ಗಹ 

4 acid ಹುಳಿ 

5 acquired immunity ಪಡೆದ ಕಾಪೇರ್ಪಾಟ್ಟ 

6 activated T-cell ಚುರುಕನ್ T-ಗೂಡು 

7 activation ಚುರುಕುಗೊಳಿಸುವಿಕೆ 

8 active ಹುರುಪ್ಪನ್ 

9 adaptive immunity ಹೊಿಂದಿಸಿದ ಕಾಪೇರ್ಪಾಟ್ಟ 

10 adhesion ಅಿಂಟ್ಟಕೊಳುು ವಿಕೆ 

11 adventitia ಹೊರಗಿನ್ ಹೊರ ಪದರ 

12 afferent lymph vessel ಸೇರುಹಾಲರ ಸಗೊಳವೆ 

13 agglutinate ಅಿಂಟ್ಟಕೆು  

14 agglutination ಅಿಂಟ್ಣೆ 

15 aggregation ಒಗೂೂ ಡುವಿಕೆ 

16 agranulocyte ನ್ನಚಿ್ಚ ಲಿದಕಣ 

17 allele ಇಕೆ ಳಿ 

18 allergic inflammation ಒಗ್ೂ ದಿಕೆಯ ಉರಿಯೂತ್ 

19 allergy ಒಗ್ೂ ದಿಕೆ 

20 alveoli ಗಾಳಿಗೂಡು 

21 amphiarthrosis ಇಗಿೂ ೀಲು  

22 anatomy ಒಡಲರಿಮೆ 

23 anemia ಕೆನೆಕಣಕೊರತೆ  

24 ankle ಹಿಮಮ ಡಿಗಂಟ್ಟ 

25 ankle joint ಹಿಮಮ ಡಿಗಂಟ್ಟನ್ ಜಂಟ್ಟ 

26 antibody ಎದುರುಕ 

27 antibody-mediated immunity ಎದುರುಕಬಗೆ ಕಾಪೇರ್ಪಾಟ್ಟ 

28 antigen ಒಗ್ೂ ದಿಕ 

29 antigen presenting cells/APC ಒಗ್ೂ ದಿಕ ಒಪ್ಪಪ ಸುವ ಗೂಡುಗ್ಳು (ಒಗೂೂ ಡುಗ್ಳು) 

30 antigen-presenting receptor system ಒಗ್ೂ ದಿಕ-ಗರುತಿಸುವ ಪಡೆಕದೇರ್ಪಾಟ್ಟ 

31 anus ಗೊಳ್ಳು  

32 aorta ಉಸಿರು-ನೆತ್ತ ರುಗೊಳವೆ, ಉಸಿರು ರಕತ ಗೊಳವೆ 

33 aortic vavle ಉಸಿರು-ನೆತ್ತ ರಿನ್ ತೆರಪು, ಉಸಿರು-ರಕತ ದ ತೆರಪು, 

34 apex ತ್ತದಿ 

35 apocrine gland ಚ್ಚವುಟ್ಟ ಸುರಿಕ 

36 apoptosis ಹಮಮ ಡಿತ್ 

37 appendicular skeleton ಕಯೆ್ಕ ಲುಗ್ಳ ಎಲುಬುಗ್ಳು 

38 areolar ಕರೆಡೆಯ 

39 arm pit ಕಂಕುಳು 

40 arrector pili muscle ಕೂದಲು ನಿಮಿರುಗ್ ಕಂಡ 

41 arteriole ನ್ವಿರು ತೊರೆನೆತ್ತ ರುಗೊಳವೆ 

42 artery 
ತೊರೆನೆತ್ತ ರುಗೊಳವೆ, ತೊರೆರಕತ ಗೊಳವೆ,  
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43 articular disc ಕೀಲ್ಗೂ ಡುವ ಬಿಲಿ್ಲ   

44 articular ligament ಕೀಲ್ಗೂ ಡುವ ತಂತ್ತಗ್ಟ್ಟಟ   

45 articular surface ಕೀಲ್ಗೂ ಡುವ ಮೇಲಮ ಯ್  

46 astrocyte ಅರಿಲ್ಗೂ ಡು 

47 atrio-ventricular valves ಮೇಲೆ್ಲ ಳಕೊೀಣೆ ತೆರಪುಗ್ಳು 

48 atrium ಸೇರುಗೊೀಣೆ, ಮೇಲೆ್ ೀಣೆ 

49 auditory ossicles ಆಲ್ಲಕೆಯ ಕಮೂಾಳ್ಳಗ್ಳು 

50 autoimmune ತ್ನ್ಮ ರೆಗಾಪು 

51 autonomic chemoreceptor ತ್ನ್ನ ಿಂಕೆಯ ಇಪಾಡೆಕ, ತ್ನ್ನ ಿಂಕೆಯ ರಸಪಡೆಕ  

52 axial skeleton ನ್ಟ್ಟಟ ಡಲ ಎಲುಬುಗ್ಳು 

53 bacteria ಒಚಿ್ಚ ೀರು, ಬಾಯ ಕಟ ೀರಿಯ್ಕ 

54 ball & socket joint ಒರಳು-ಗಿಂಡಿಯ ಜಂಟ್ಟ 

55 ball-and-socket joint ಒರಳು-ಗಿಂಡಿನ್ ಜಂಟ್ಟ  

56 barley ಜವೆ, ಕೇವಲವಾದ, ಮಚಿು ಮರೆಯಿಲಿದ 

57 base ತಾಳು 

58 basement membrane ತ್ಳ ಪರೆ 

59 basophil ಮರುಹುಳಿಯೊಲವುಕಣ 

60 beneficial microbes ಒಳಿತಿನ್ ಸಿೀರುಸಿರಿಗ್ಳು, ಒಳಿತಿನ್ ಕರುಜೀವಿಗ್ಳು 

61 benign ನ್ವಿರು 

62 biceps brachii muscle ಇತ್ತ ಲ್ಲ ತೊೀಳ್ ಕಂಡ 

63 biconcave ಇತ್ಾಗೂ  

64 bicuspid valve ಇತ್ತಾದಿ ತೆರಪು 

65 biomechanical ಉಸಿರುಗ್ಸುವಿನ್  

66 biopsy ಬಾಳುಿಂಡಿಗೆ  

67 bipinnate ಇಗ್ೂ ರಿತೆರದ ಕಂಡ 

68 blood ನೆತ್ತ ರು, ರಕತ  

69 blood brain barrier ನೆತ್ತ ರು-ಮಿದುಳು ಬೇಪುಾ 

70 blood capillary ನ್ವಿರು-ನೆತ್ತ ರುಗೊಳವೆ, ನ್ವಿರು-ರಕತ ಗೊಳವೆ 

71 blood cells ನೆತ್ತ ರು ಗೂಡುಗ್ಳು 

72 blood clotting ನೆತ್ತ ರು ಹೆಪುಪ ಗ್ಟ್ಟಟ ವಿಕೆ 

73 blood group ನೆತ್ತ ರು ಗಿಂಪು, ರಕತ ದ ಗಿಂಪು 

74 blood pressure ನೆತ್ತ ರೊತ್ತ ಡ 

75 blood transfusion ನೆತ್ತ ರು ಮಾರೆಡೆಗೊಳಿಸುವಿಕೆ 

76 blood vessel ನೆತ್ತ ರುಗೊಳವೆ 

77 blood vessel wall ನೆತ್ತ ರುಗೊಳವೆಯ ಗೊೀಡೆ 

78 body fluids ಮಯ್ ಹರಿಕಗ್ಳು 

79 body language ಮಯ್ಕಮ ತ್ತ 

80 body odor ಮಯ್-ವಾಸನೆ 

81 body of the nail ಉಗರಿನ್ ಒಡಲು, ಒಡಲು 

82 bone fracture ಮೂಳ್ಳಮರಿತ್ 

83 bone marrow ಮೂಳ್ಳ ಮಜೆೆ  

84 bronchi ಕವಲುಗೊಳವೆಗ್ಳು 

85 bronchioles ನ್ವಿರುಸಿರುಗೊಳವೆಗ್ಳು 
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86 budding ಕುಡಿಸಿೀಳಿಕೆ 

87 cancer ಏಡಿಹುಣಿ್ಣ  

88 cancer cell ಏಡಿಹುಣಿ್ಣ ನ್ ಗೂಡು 

89 capacity ಅಳವು 

90 capsule ಹೊರಪೊರೆ 

91 carbohydrate ಹಿಟ್ಟಟ ಸಕೆ ರೆ 

92 carbon dioxide ಕರಿಗಾಳಿ 

93 cardiac muscle ಗಿಂಡಿಗೆ ಕಂಡ 

94 cardiac pacemaker ಗಿಂಡಿಗೆ ಬಡಿಕ 

95 cardio-vascular system ಗಿಂಡಿಗೆ-ಕೊಳವೆಗ್ಳ ಏರ್ಪಾಟ್ಟ 

96 carotene ಕೆಿಂಬೇರ್ 

97 cartilaginous joint ಮೆಲಿ್ಲ ಲು ಜಂಟ್ಟ  

98 cell ಸೂಲುಗೂಡು, ಗೂಡು 

99 cell-mediate immunity ಗೂಡಬ ಗೆ ಕಾಪೇರ್ಪಾಟ್ಟ 

100 cerumen ಗಗೊ  

101 ceruminous glands ಗಗೊ  ಸುರಿಕಗ್ಳು 

102 cervical/neck vertebrae ಕೊರಳಿನ್ ಬೆನೆನ ಲುಬುಗ್ಳು 

103 check valves ತ್ಡೆತೆರಪು, ಒರೆತೆರಪು  

104 chemical ಇಪುಾ, ರಾಸಾಯನಿಕ 

105 chemotherapy ಇಪುಾಮಾಿಂಜುಗೆ,  

106 chest x-ray ಸಿೀಳೆ ದಿರು ಚ್ಚತ್ರ , ಎದೆಚ್ಚತ್ರ , ಎದೆಯೊಳ ಚ್ಚತ್ರ  

107 chewy ಜಗಿಯುವಿಕೆ 

108 chordae tendinae ಕಂಡರದ ಬಳಿು  

109 chromosome ಬಣಿ ದಸಿಿಂಬಿ 

110 chyle ಕೊಬಾಬ ಲರ ಸ 

111 chylomicron ಮನ್ಗೂ ಬುಬ ಿಂಡೆ, ಸಣಿ ರಸ ಸಾಗಕ 

112 ciliated columnar epithelium ಮಿಂಚಾಚ್ಚನ್ ಕಂಬದ ಮೇಲಪ ರೆ 

113 circular muscle ದುಿಂಡನೆಯ ಕಂಡ  

114 circulatory system ಹರಿಸುವಿಕೆಯ ಏರ್ಪಾಟ್ಟ 

115 circulatory tract ನೆತ್ತ ರು ಜ್ಞರು 

116 clinical trial ಮದಿು ನ್ ಒರೆತ್ 

117 clot ಹೆಪುಪ   

118 coagulation cascade ಹೆಪುಪ ಗ್ಟ್ಟಟ ವಿಕೆಯ ಜರಿ 

119 coccyx / tailbone ಬಾಲದ ಎಲುಬು  

120 codominant alleles ಕೂಡಿಕೆ ಳಿ 

121 collagen ಅಿಂಟ್ಟವುಟ್ಟಟ ಕ  

122 communication ಅರುಹುವಿಕೆ, ಒಡನಾಟ್ 

123 complex joint ತೊಡಕನ್ ಜಂಟ್ಟ  

124 compound joint ಕೂಡಿಕೆಯ ಜಂಟ್ಟ  

125 concentration ಒಪ್ಪಪ ಮೆಾ 

126 condition ಗೊತ್ತತ ರ್ಪಡು, ಸಿಿ ತಿ 

127 confirm ನಿಕೆ ಮಾಡು 

128 connective tissue ಕೂಡಿಸುವ ಗೂಡುಕಟ್ಟಟ  
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129 conyloid joint ಗಂಟ್ಟನ್ ಜಂಟ್ಟ  

130 coronary artery ಗಿಂಡಿಗೆ ತೊರೆನೆತ್ತ ರುಗೊಳವೆ 

131 coronary circulation ಗಿಂಡಿಗೆಯ ಹರಿಯುವಿಕೆ 

132 coronary sinus ಗಿಂಡಿಗೆಗಳಿ 

133 corpuscles of touch ಮಟ್ಟ ರಿವಿನ್ ಬಿಡಿಕಗ್ಳು 

134 cortex ತೊಗ್ಟೆ 

135 cosmetics ಅಿಂದುಗೆಗ್ಳು 

136 costal cartilage ಪಕೆೆ ಲುಬಿನ್-ಮೆಲಿ್ಲ ಲುಬು 

137 cranium ಬುರುಡೆಚ್ಚಪುಪ  

138 cricoid cartilage ಉಿಂಗರಬಗೆ ಮೆಲಿ್ಲ ಲುಬು 

139 cutaneous sensation ತೊಗ್ಲ್ಲನ್ ಅರಿವು 

140 cuticle ಪ್ಪಸಿಮೊಗ್ಲು 

141 cytoplasm ಸೂಲ್ಗೂ ಡು-ಲ್ೀಳ್ಳ 

142 cytotoxic T-cell ಗೂಡನ ಿಂಜನ್ T-ಗೂಡು 

143 damage ಮದಿಪುಗೆಡಿಸು 

144 dehydration ನಿೀರಿಳಿತ್ 

145 dendritic cell ಕವಲ್ಗೂ ಡು 

146 dermis ನ್ಡುತೊಗ್ಲಪ ರೆ 

147 diabetes ಸಿಹಿಕುತ್ತತ  

148 diagnosis ಕುತ್ತ ತಿಳಿವು, ಕುತ್ತತ ದೊರೆತ್ 

149 diaphragm ತೊಗ್ಲಪ ರೆ  

150 diaphysis ಒಳ್ಳಲುಮೊಳ್ಳ  

151 diarthrosis ಕದಲ್ಲೂ ೀಲು  

152 diffusion ಪಸರಿಸುವಿಕೆ 

153 digestion system ಅರಗೇರ್ಪಾಟ್ಟ 

154 dilate ಹಿಗೂ  

155 doctor ಮಾಿಂಜುಗ್, ವೈದಯ , ಡಾಕಟ ರ್ 

156 dominant  ಮೇಲುಗ್ಯ್ 

157 dominant allele ಮೇಲುಗ್ಯ್ ಇಕೆ ಳಿ 

158 donor ಕೊಡುಗ್ 

159 dough ಕಣಕ 

160 ear canal ಕವಿಗೊಳವೆ 

161 ear drum ಕವಿದಮಟೆ 

162 ear wax remover ಗಗೊ -ತೆಗೆಯುಕ 

163 eccrine gland ಗಳ್ಳು  ಸುರಿಕ 

164 efferent lymph vessel ತೊರೆಹಾಲರ ಸಗೊಳವೆ 

165 efficient ಅಳವುಳು , ಅಳವುತ್ನ್ದ 

166 eft and right clavicles ಕೀಲ್ಲಕ, ಹೆಡುಕ 

167 egg white ತ್ತಿತ ಲ್ೀಳ್ಳ 

168 elastic fiber ಪುಟ್ಟ ನಾರು 

169 elastic fiber ಹಿಿಂಪುಟ್ಟ ನಾರು 

170 elasticity ಹಿನೆನ ಳ್ಳತ್ 

171 elastin ಹಿನೆನ ಳ್ಳಕ  
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172 elbow joint ಮೊಣಕಯ್ ಜಂಟ್ಟ 

173 electrolytes ಮಿಿಂತ್ತಣ್ಣಕುಗ್ಳು, ಮಿಿಂಚೀಡುಕಗ್ಳು 

174 endocardium ಗಿಂಡಿಗೆ ಒಳಪರೆ  

175 endoscope ಒಳತೊೀರುಗ್ 

176 endosteum ಎಲುಬೊಳಪ ರೆ 

177 endothelium ಒಳ ಪರೆ 

178 endurance ತಾಳಿಕೆ 

179 energy ಕಸುವು 

180 environment ಹೊರಗಿನ್-ರ್ಪಡು, ಸುತ್ತ ಣ 

181 enzyme ದೊಳ್ಳ 

182 enzyme vesicle ದೊಳ್ಳ ಗಳ್ಳು  

183 eosinophil ಕೆಿಂಬಣಿ್ಣ ಲವುಕಣ 

184 epicardium ಗಿಂಡಿಗೆ ಹೊರಪರೆ 

185 epidermis ಮೇಲ್ತ ಗ್ಲಪ ರೆ 

186 epiglottis ಕರುನಾಲ್ಲಗೆ 

187 epiphyseal line ಮೇಲ್ಲಲುಬಿನ್ ಗೆರೆ 

188 epiphyseal plate ಮೇಲ್ಲಲುಬಿನ್ ತ್ಟೆಟ  

189 epiphysis ಮೇಲ್ಲಲುಮೊಳ್ಳ 

190 epithelium ಮೇಲಪ ರೆ 

191 eponychium ಮೊಳ್ಳಯುಗರು 

192 esophagus ಅನ್ನ ನಾಳ 

193 ethnicity ಬುಡಕಟ್ಟಟ  

194 eupnea ಹದುಳದುಸಿರಾಟ್ 

195 evaporative cooling ಆವಿ-ತಂಪುಗೆ 

196 excretion ಹೊರವಡಿಕೆ  

197 exercise ಮಯಪ ಳಗಿಸು 

198 exocrine gland ಹೊರ ಸುರಿಕ 

199 exocytosis ಗಳ್ಳು ಯೊಸರಿಕೆ 

200 external defenses ಹೊರಗಾಪು 

201 external intercostals muscles ಹೊರಗಿನ್ ಪಕೆೆ ಲುನ್ಡು ಕಂಡಗ್ಳು 

202 external nasal opening ಹೊರಗಿನ್ ಹೊಳ್ಳು , ಕಂಡಿ 

203 external respiration ಹೊರ ಉಸಿರಾಟ್ 

204 face mask ಮೊಗ್ಗಾಪು, ಮೊಗ್ಮಸುಕು 

205 facial bones ಮೊಗ್ದ ಮೂಳ್ಳಗ್ಳು 

206 facial expression ಮೊಗ್ನ್ನಡಿತ್ 

207 fatty acid ಕೊಬುಬ ಳಿ 

208 femur ತೊಡೆಮೂಳ್ಳ 

209 ferrous ion ಕಬಿಬ ಣದ ಕರುತ್ತಣ್ಣಕು 

210 fetus ಬಸಿರುಗೂಸು, ಪ್ಪಿಂಡಗೂಸು 

211 fever ಜವ ರ 

212 fibrin ತಂತ್ತ 

213 fibrous joint ತಂತ್ತಗೂಡಿನ್ ಜಂಟ್ಟ, ನಾರುಗೂಡಿನ್ ಜಂಟ್ಟ 

214 fibrous pericardium ತಂತ್ತಗೂಡಿನ್ ಸುತ್ಪ ರೆ, ನಾರುಗೂಡಿನ್ ಸುತ್ಪ ರೆ 
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215 fibula ಸೂಚ್ಚಲುಕ  

216 filter ಸೀಸುವ 

217 flat bones ಚಪಪ ಟೆಟ  ಎಲುಬುಗ್ಳು 

218 forearm ಮಿಂದೊೀಳು 

219 free edge of the nail ಉಗರಿನ್ ತ್ತದಿ  

220 fruit bat ಹಣಿ್ಣ  ಬಾವಲ್ಲ 

221 fruit fly ಹಣಿ್ಣ ನ್ ನ್ಗಣ 

222 fungus ಬೂಸು 

223 funnel ಆಲ್ಲಕೆ, ನ್ಳಿಕೆ 

224 fusiform shape ಕದಿರು, ಕಡುಬು ಬಗೆ  

225 gase ಆವಿ 

226 gaseous exchange ಆವಿಗ್ಳ ಅದಲು-ಬದಲ್ಲಕೆ 

227 gene ಪ್ಪೀಳಿ 

228 genetics ಪ್ಪೀಳಿಯರಿಮೆ 

229 genotype ಪ್ಪೀಳಿಮಾದರಿ  

230 glans penis ತ್ತಣಿೆ ಯ ತ್ತದಿ 

231 gliding joint ಜ್ಞರುವ ಜಂಟ್ಟ  

232 gloves ಕಯ್ಕೂ ಪು  

233 glycoprotein ಸಕೆ ರೆಮನ್ನನ  

234 goose bumps ಗಗ್ೂ ರಿ ಗಳ್ಳು ಗ್ಳು 

235 goove ಕೊರಕಲು 

236 granule ನ್ನಚಿು  

237 granulocyte ನ್ನಚಿ್ಚ ನ್ಕಣ 

238 gravity ಹಿರಿಸೆಳ್ಳತ್, ರಾಶಿಸೆಳ್ಳತ್ 

239 groin/inguinal region ತೊಡೆಸಂದಿ 

240 hair follicle ಕೂದಲ್ಲನ್ ಚ್ಚೀಲ  

241 hair root ಕೂದಲ್ಲನ್ ಬೇರು 

242 hair shaft ಕೂದಲ್ಲನ್ ತಾಳು  

243 health ಹದುಳ 

244 heart ಎದೆಗಿಂಡಿಗೆ, ಗಿಂಡಿಗೆ  

245 heart chamber ಗಿಂಡಿಗೆ ಕೊೀಣೆ 

246 heart wall ಗಿಂಡಿಗೆ ಗೊೀಡೆ 

247 helper T-cell ನೆರವಿನ್ T-ಗೂಡು 

248 hemoglobin ನೆತ್ತ ರುಬಣಿ ಕ  

249 hepatic portal circulation ಈಲ್ಲ-ತೂರುಗಂಡಿಯ ಹರಿಯುವಿಕೆ 

250 hepatic portal vein ಸೇರುನೆತ್ತ ರುಗೊಳವೆ 

251 heterozygous ಹೆರಯಿಕೆ ಳಿಗ್ಳು 

252 hinge joint ಕೀಳಚಿು  ಜಂಟ್ಟ  

253 hip bones ಚಪ್ಪಪ ಲುಗ್ಳು 

254 hip joint ಸಿಂಟ್ ಜಂಟ್ಟ  

255 homeostasis ಒನೆನ ಸುವಿಕೆ 

256 homozygous ಸರಿಯಿಕೆ ಳಿಗ್ಳು 

257 hormone ಸುರಿಗೆ 
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258 humerus ತೊೀಳ್ಮಮ ಳ್ಳ  

259 hyaline cartilage ಗಾಜುಬಗೆ ಮೆಲಿ್ಲ ಲುಬು 

260 hyoid ನಾಲಗೆಲಿು  

261 hyperthermia ಮಯೆ್ಕ ವೇರಿಕೆ 

262 hyperventilation ಏರುಸಿರಾಟ್ 

263 hypodermis ಕೆಳತೊಗ್ಲಪ ರೆ, ಒಳತೊಗ್ಲಪ ರೆ 

264 hypothalamus ಕರುಮಿದುಳು 

265 hypothermia ಮಯೆ್ಕ ವಿಳಿಕೆ 

266 immune system ಕಾಪೇರ್ಪಾಟ್ಟ 

267 immunology ಕಾಪೇರ್ಪಾಟ್ಟನ್ರಿಮೆ 

268 incus ಅಡಿಕರ್ ಮೂಳ್ಳ, ಅಡಿಕೆ 

269 inertia ಕದಲತ ಡೆ  

270 infection ಸೀಿಂಕು 

271 Inflammation ಉರಿಯೂತ್ 

272 inherit ಮರುಪಡೆ 

273 Innate immunity ರೂಡಿಯ ಕಾಪೇರ್ಪಾಟ್ಟ 

274 inner elastic lamina ಒಳ ಹಿಿಂಪುಟ್ಟ ಪರೆ  

275 Integument system ತೊಗ್ಲೇರ್ಪಾಟ್ಟ 

276 interaction ಒಡನಾಟ್ 

277 internal defense ಒಳಗಾಪು 

278 internal intercostal muscles ಒಳ ಪಕೆೆ ಲುನ್ನಡು ಕಂಡಗ್ಳು 

279 internal respiration ಒಳ ಉಸಿರಾಟ್ 

280 interstitial fluid ಗೂಡುನ್ಡುವಿನ್ ಹರಿಕ 

281 interstitial space ಗೂಡುನ್ಡುವಿನ್ ತಾಣ 

282 intestinal villi ಕರುಳಿನ್ ಗೊಿಂಡೆಗ್ಳು 

283 irregular bones ಅಿಂಕುಡಿಂಕಾದ ಎಲುಬುಗ್ಳು 

284 
irregular dense connective tissue 

ಕಟ್ಟ ಲ್ಲಮಿೀರಿದ ಒತಾತ ದ ಕೂಡಿಸುವ 

ಗೂಡುಕಟ್ಟಟ  

285 isolation ಬೇಪಾಡಿತ್  

286 joint ಕೀಲು, ಜಂಟ್ಟ  

287 joint capsule ಕೀಲಾೂ ಪು  

288 keratin ಕೊಿಂಪರೆಗ್ಳನ್ನನ  

289 keratinocyte ಕೊಿಂಪರೆಗೂಡು 

290 kidney ಬಿಕೆು  

291 knee joint ಮಂಡಿ ಜಂಟ್ಟ  

292 labia minora ಒರೆತೆರದ ಒಳ ತೆರಪು 

293 lacteals ಕೊಬುಬ -ಹಾಲರ ಸಗೊಳವೆಗ್ಳು 

294 lamellar corpuscles ಒತ್ತ ರಿವಿನ್ ಬಿಡಿಕಗ್ಳು, ಪದರ ಬಿಡಿಕಗ್ಳು 

295 Langherhans cells ಲಾಯ ಿಂಗ್ಹಾಾನ್್  ಗೂಡುಗ್ಳು 

296 large artery ದೊಡಡ ತೊರೆನೆತ್ತ ರುಗೊಳವೆ 

297 large intestine ದೊಡಡ  ಕರುಳು  

298 laryngopharynx ಉಲ್ಲಪ್ಪಟ್ಟಟ ಗೆಗಂಟ್ಲು 

299 larynx ಉಲ್ಲಪ್ಪಟ್ಟಟ ಗೆ 
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300 leukemia ಬೆಳ್-ನೆತ್ತ ರಿನ್ ಏಡಿಹುಣಿ್ಣ  

301 life span ಬಾಳಿವ ಕೆಯ ಕಾಲ 

302 life time ಬಾಳಿವ ಕೆ 

303 ligament ತಂತ್ತಗ್ಟ್ಟಟ  

304 lining ಪಸೆ 

305 lipoprotein ಮನ್ಗೂ ಬುಬ  

306 liquid ಹರಿಕ 

307 liquid connective tissue ನಿೀಬಾಗೆಯ ಕೂಡಿಸುವ ಗೂಡುಕಟ್ಟಟ  

308 liver ಈಲ್ಲ 

309 long bones ಉದು ನೆಯ ಎಲುಬುಗ್ಳು 

310 loop ಕುಣ್ಣಕೆ 

311 lower arm bones ಮಿಂಗ್ಯ್ ಎಲುಬುಗ್ಳು 

312 lower respiratory tract ಉಸಿರಾಟ್ದ ಕೆಳ ಗಾಳಿಜ್ಞಡು 

313 
lubrication 

ಎರೆಯುವಿಕೆ, ನ್ಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆ, 

ನ್ನಣ್ಣಪ್ಪಸುವಿಕೆ 

314 lumbar/lower back ಸಿಂಟ್ದ ಬೆನೆನ ಲುಬುಗ್ಳು  

315 lumbricals ಹುಳುಬಗೆ ಕಂಡ 

316 lumen ನಾಳಗಿಂಡಿ 

317 lumphatic system ಹಾಲರ ಸದೇರ್ಪಾಟ್ಟ 

318 lung lobe ಉಸಿರುಚ್ಚೀಲದ ಹಾಲ್ಲ 

319 lungs ಉಸಿರುಚ್ಚೀಲಗ್ಳು 

320 lunule ಉಗರಿನ್ ಕಮಾನ್ನ 

321 lymph ಹಾಲರ ಸ 

322 lymph capillary ನ್ವಿರುಹಾಲರ ಸಗೊಳವೆ 

323 lymph circulation ಹಾಲರ ಸದ ಹರಿಸುವಿಕೆ 

324 lymph node ಹಾಲರ ಸಗ್ಡೆಡ  

325 lymphatic duct ದೊಡಡ  ಹಾಲರ ಸಗೊಳವೆ 

326 lymphatic nodules ಹಾಲರ ಸತೇಪ್ಪಗ್ಳು 

327 lymphatic system ಹಾಲರ ಸದೇರ್ಪಾಟ್ಟ 

328 lymphatic vessel ಹಾಲರ ಸಗೊಳವೆ 

329 lymphocyte ಹಾಲರ ಸಕಣ 

330 macrophage ಡಳುು ಮಕೆ  

331 malignant ಕೇಡುಿಂಟ್ಟಮಾಡುವ 

332 malleus ಬಡಿಕಮೂಾಳ್ಳ, ಬಡಿಕೆ 

333 mandible ಕೆಳದವಡೆ 

334 material ಅಡಕ, ವಸುತ  

335 maternal antibodies ತಾಯಿಯ ಎದುರುಕಗ್ಳು 

336 mature ನೆರೆ, ಬಲ್ಲಯುವಿಕೆ, ಮಾಗವಿಕೆ 

337 medium ಒಯುಯ ಗ್ 

338 medulla ತಿರುಳು 

339 medulla oblongata ಮಿದುಳುಬಳಿು  

340 medullary cavity ಮಜೆೆ ಯ ಗೂಡು 

341 megakaryocyte ಹಿರಿನ್ಡುವಣಕಣ 
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342 melanocyte ಕವಾಣಿ ಗೂಡು 

343 memory B-cell ನೆನ್ಪ್ಪನ್ B-ಗೂಡು 

344 memory T-cell ನೆನ್ಪ್ಪನ್ T- ಗೂಡು 

345 meniscus ಚಂದರ ಬಟ್ಟಟ  

346 menstrual cycle ಮಟ್ಟಟ ನ್ ಸುತ್ತತ  

347 Merkel cells ಮಕೆಾಲ್ ಗೂಡುಗ್ಳು 

348 metabolic ತ್ರುಮಾಪ್ಪಾನ್ 

349 metabolism ತ್ರುಮಾಪ್ಪಾಸುವಿಕೆ 

350 metabolism ತ್ರುಮಾಪ್ಪಾಸುವಿಕೆ 

351 
metacarpal bones/bones of the 
hand ಅಿಂಗ್ಯ್ ಎಲುಬುಗ್ಳು 

352 metastasis ಬಿಡಿಹಬಿಬ ಕೆ 

353 metatarsals ಅಿಂಗಾಲ್ಲಲುಬುಗ್ಳು 

354 microorganism ಸಿೀರುಸುರಿಗ್ 

355 microscope ಸಿೀರುತೊೀಪುಾಗ್, ಕರುತೊೀಪುಾ 

356 midline ನ್ಡುಗೆರೆ 

357 miscarriage ಬಸಿರಳಿತ್ 

358 mitochondria ಪೊರೆ-ಕರುಬಿಡಿ 

359 moisturize ತೇವಗೊಳಿಸು 

360 monocyte ಒಿಂಜೀವ ಕಣ 

361 mucosa ಒಳಗಿನ್ ಲ್ೀಳಪ ರೆ 

362 mucus ಲ್ೀಳ್ಳ 

363 mucus membrane ಲ್ೀಳ್ಳ ಪದರ 

364 multipinnate ಹಲಗ್ರಿತೆರ  

365 muscle ಕಂಡ, ಹುರಿ 

366 muscle fiber ಕಂಡದ ನಾರು 

367 muscular system ಕಂಡದೇರ್ ರ್ಪಟ್ಟ, ಹುರಿಏರ್ಪಾಟ್ಟ 

368 musculo-skeletal system ಹುರಿಕಟ್ಟಟ ನ್ ಏರ್ಪಾಟ್ಟ 

369 mutant ಮಾರುಟ್ಟಟ ಗ್  

370 myeloid ಮನ್ನನ ಚಿ್ಚ ನ್ 

371 myocardium ಗಿಂಡಿಗೆ ಕಂಡಪರೆ 

372 nail bed ಉಗರಿನ್ ಹಾಸಿಗೆ 

373 nail matrix ಉಗರಚಿು  

374 nasal turbinate ಕೊಳಲ್ಲಲುಬು 

375 nasopharynx ಮೂಗ್ೂ ಿಂಟ್ಲು 

376 
natural killer cells/NK cells 

ಹುಟ್ಟಟ ಕೊಲಿು  ಗೂಡುಗ್ಳು, ಹುಕೊ 

ಗೂಡುಗ್ಳು 

377 negative pressure ಕಳ್ಳಯೊತ್ತ ಡ 

378 negative pressure gradient ಕಳ್ಳಯೊತ್ತ ಡದ ಏರುಪೇರು 

379 nervous system ನ್ರಗ್ಳ ಏರ್ಪಾಟ್ಟ  

380 neurodegeneration ನ್ರ ಸರೆತ್ 

381 neutralize ಸಯೊೂ ಳಿಸು 

382 neutrophil ಸಪ್ಪಪ ಬಣಿ್ಣ ಲವುಕಣ 
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383 nucleus ನ್ಡುವಿಟ್ಟ ಳ 

384 nutrient ಆರಯವ  

385 one-sided  ಒಕೆೆ ಲದ, ಒಿಂಬದಿಯ, ಒಬಾದಿಯ 

386 oral cavity ಬಾಯಿ, ಬಾಯೆು ಳಿ 

387 orbicularis oculi ಕಣ್್ಣ ತ್ತ ರಿ ಕಂಡ  

388 orbicularis oris ಬಾಯ್ು ತ್ತ ರಿ ಕಂಡ 

389 organism ಉಸಿರುಗ್  

390 oropharynx ಬಾಯೂ ಿಂಟ್ಲು 

391 osmotic ಪರೆತೂಪ್ಪಾನ್ 

392 osteoblasts ಎಲುನ್ನೆಕಣಗ್ಳು, ಮನೆನ ಲುಗೂಡು  

393 osteocyte ಎಲುಗೂಡು 

394 osteon/ haversian system ಎಲುರುಳ್ಳ ಏರ್ಪಾಡು 

395 osteoporosis ಜೊಳ್ಳು ಲುಬು 

396 outbreak ಸಿಡಿಯುವಿಕೆ 

397 ower limbs ಕಾಲುಗ್ಳು 

398 oxygen ಉಸಿರುಗಾಳಿ 

399 pancreas ಅರಗಸುರಿಕ 

400 papillary layer ಮಿಂಚಾಚು ಹೊದಿಕೆ 

401 parallel muscle ಸರಿತೆರಪ್ಪನ್ ಕಂಡ 

402 parasite ಹೊರಕುಳಿ 

403 parietal serous pericardium ಹೊರ ನಿೀಬಾಗೆ ಸುತ್ಪ ರೆ 

404 partial pressure ರ್ಪಲ್ತ್ತ ಡ 

405 partial pressure gradient ರ್ಪಲ್ತ್ತ ಡದ ಏರುಪೇರು 

406 passive ಚುರುಕಲಿದ 

407 patella ಮಂಡಿಚ್ಚಪುಪ  

408 pathogen ಕೆಡುಕುಕಣ 

409 patient ಕುತಿತ ಗ್  

410 pectoral girdle ಎದೆಯ ಕಟ್ಟಟ   

411 pelvic girdle ಕೀಳುೂ ಳಿಯ ಸುತ್ತತ ಕಟ್ಟಟ  

412 penis ತ್ತಣಿೆ  

413 pericardial cavity ಸುತ್ಪ ರೆ ಕುಳಿ 

414 pericardial fluid ಸುತ್ಪ ರೆ ಹರಿಕ 

415 pericardium ಗಿಂಡಿಗೆ ಸುತ್ಪ ರೆ 

416 periosteum ಎಲುಸುತ್ಪ ರೆ 

417 permutation & combination ಪಣ್ಣಗೆ-ಸೇರುಗೆ 

418 perpendicular ನೇರಡಡ  

419 peyer’s patches ಪೇಯರ್ ತೇಪ್ಪಗ್ಳು 

420 phagocyte ತಿನಿಗೂಡು 

421 phagocytosis ತಿನಿಗೂಡುವಿಕೆ 

422 phalanges ಎಲುವೆರಳುಗ್ಳು 

423 pharynx ಗಂಟ್ಲೆು ಳಿ  

424 phenotype ತೊೀರುಮಾದರಿ 

425 phospholipid ರ್ಪಸಪ ೀ-ಕೊಬುಬ  
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426 physiology ಉಸಿರಿಯರಿಮೆ 

427 pigment ಹೊಗ್ರು, ಬಣಿ  

428 pink ನ್ಸುಗೆಿಂಪು 

429 pitch ಏರಿಳಿತ್ 

430 pituitary gland ತೆಮಡಿಕ ಸುರಿಕೆ 

431 pivot joint ತಿರುಗಾಣ್ಣ ಜಂಟ್ಟ 

432 placenta ಮಾಸುಚ್ಚೀಲ 

433 plasma ನೆತ್ತ ರುರಸ 

434 plasma cells ರಸಗೂಡು 

435 platelet plug ಚಪಪ ಟ್ಟಕ ಬೆಣೆ 

436 platelets ಚಪಪ ಟ್ಟಕಗ್ಳು, ನೆತ್ತ ರುತ್ಟೆಟ ಗ್ಳು 

437 pleural membrane ಅಳ್ಳು ಪರೆ 

438 posture ನಿಲುವು 

439 precapillary sphincter ಮನ್ನ ವಿರು-ನೆತ್ತ ರುಗೊಳವೆ ಗೆಿಂಡೆ 

440 precursor ಮನ್ನ ಡಕ 

441 preventive medicine ಮನಾನ ರಯೆ್ಕ  

442 primate ಕೊೀತಿಗಿಂಪು 

443 projection ಮಿಂಚಾಚು 

444 proteasome inhibitor ಮನ್ನನ ಮದಿಪುದೊಳ್ಳ ತ್ಡೆಯುಗ್ 

445 protection ಕಾಪು  

446 protective goggles ಕಣ್ಗೂ ಪು 

447 protein ಮನ್ನನ  

448 protein folding ಮನ್ನನ  ಮಡಚುವಿಕೆ 

449 pseudo stratified ಹುಸಿ ಹಲಹದಿ 

450 puberty ಮಯ್ಕನ ರೆಯುವಿಕೆ, ನೆರೆಯುವಿಕೆ 

451 pubic region ತೊಡೆ ಸಂದಿ 

452 pulmonary artery ತೊರೆನೆತ್ತ ರುಗೊಳವೆ, ತೊರೆರಕತ ಗೊಳವೆ 

453 pulmonary circulation ಉಸಿರುಚ್ಚೀಲದ ಹರಿಯುವಿಕೆ 

454 pulmonary trunk ಉಸಿರುಚ್ಚೀಲದ ತೊರೆಗೊಳವೆ 

455 pulmonary valve ಉಸಿರುಚ್ಚೀಲದ ತೆರಪು 

456 pulmonary vein ಉಸಿರುಚ್ಚೀಲದ ಸೇರುಗೊಳವೆ 

457 pulmonary ventilation ಉಸಿರುಚ್ಚೀಲದ ಗಾಳಿಯ್ಕಟ್ 

458 pump ಒತ್ತ ಡಕ 

459 radiocarpal joint ಅರೆಲುಮಿಂಗ್ಯ್ ಜಂಟ್ಟ 

460 radiotherapy ತೊೀಕಾದಿರುಮಾಿಂಜುಗೆ 

461 radius ಅರೆಲು, ಅರೆಲುವು 

462 rashes ಗಂದೆಗ್ಳು 

463 reaction ಇದಿರೆಸಕ, ಪರ ತಿಕರ ಯ್ಕ 

464 receptor ಪಡೆಕ 

465 recessive ಇಳಿಗ್ಯ್ 

466 recessive allele ಇಳಿಗ್ಯ್ ಇಕೆ ಳಿ 

467 recipient ಕೊಳುು ಗ್, ಪಡೆಗ್  

468 recoi ತೂಳು 
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469 rectus femoris ತೊಡೆಕಂಡ 

470 recycle ಮರುಬಳಕೆ 

471 red blood cells (RBC) ಕೆಿಂಪು ನೆತ್ತ ರು ಕಣಗ್ಳು (ಕೆನೆ ಕಣ) 

472 red bone marrow ಕೆಿಂಪು ಮೂಳ್ಳಮಜೆೆ  

473 red pulp ಕೆಿಂಪು ತಿರುಳು 

474 rejuvenate ಕಳ್ಳಯೇರಿಸು 

475 reproduce ಹುಟ್ಟಟ ಸು 

476 research ಅರಕೆ 

477 respiratory airway ಉಸಿರುಜ್ಞಡು 

478 respiratory cente ಉಸಿರಾಟ್ದ ನ್ಡುವಣ 

479 respiratory muscle ಉಸಿರೇರ್ಪಾಟ್ಟನ್ ಕಂಡ 

480 respiratory system ಉಸಿರಾಟ್ದ ಏರ್ಪಾಟ್ಟ 

481 respiratory tract ಗಾಳಿಜ್ಞಡು 

482 reticular ಬಲ್ಲಬಗೆಯ 

483 reticular fiber ಬಲ್ಲಬಗೆ ನಾರು 

484 reverse ತಿರುವು-ಮರುವು 

485 rib cage ಎದೆಗೂಡು 

486 ribosome ಮನ್ನನ ಮಾಡುಗ್ 

487 ribs ಪಕೆೆ ಲುಬುಗ್ಳು 

488 right brachiocephalic vein ಬಲ ತೊೀಳತ ಲ್ಲ ಸೇರುಗೊಳವೆ 

489 right lymphatic duct ಬಲ-ದೊಡಾಡ ಲರ ಸಗೊಳವೆ 

490 root of the nai ಉಗರಿನ್ ಬುಡ, ಬುಡ 

491 sacrum ಮಡಿ 

492 saddle joint ಜೀನ್ನ ಜಂಟ್ಟ  

493 Sartorius/tailor muscle ಹೊಲ್ಲಗ್ ಕಂಡ 

494 scales ಹುರುಪ್ಪ 

495 scalyness ಹುರುಪ್ಪತ್ನ್ 

496 scapula ಹೆಗ್ಲ್ಲಲುಬು 

497 scientist ಅರಿಗ್, ವಿಜ್ಞಾ ನಿ, ಬಲಿವ, ತ್ಜಾ  

498 sebaceous glands ಮಯ್-ಜಡಿಡ ನ್ ಸುರಿಕಗ್ಳು 

499 sebum ಮಯ್-ಜಡುಡ  

500 secretion ಒಸರು 

501 seizure ಸೆಳವು 

502 semen ಬಿತ್ತ ರಿಕ  

503 semilunar valve ಅರೆಚಂದಿರ ತೆರಪು 

504 sense of pain ನ್ಗೀವರಿವು 

505 sense of temperature ಬಿಸುಪರಿವು 

506 sense of touch ಮಟ್ಟ ರಿವು 

507 sensory receptors ಅರಿವು ಪಡೆಕಗ್ಳು  

508 serous pericardium ನಿೀಬಾಗೆ ಸುತ್ಪ ರೆ 

509 serum ನೆತ್ತ ರ-ಹೆಪ್ಪನ ೀರು 

510 short bones ತ್ತಿಂಡೆಲುಬುಗ್ಳು 

511 shoulder joint ಹೆಗ್ಲು ಜಂಟ್ಟ  
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512 simple neurons ಸುಳು ನ್ರಗೂಡುಗ್ಳು  

513 sinus ಗಳಿ 

514 skeletal muscle ಕಟ್ಟಟ ನ್ ಕಂಡ 

515 skin ತೊಗ್ಲು 

516 skull ತ್ಲ್ಲಬುರುಡೆ 

517 small artery ಸಣಿ ತೊರೆನೆತ್ತ ರುಗೊಳವೆ 

518 small intestine ಸಣಿ  ಕರುಳು 

519 smooth muscle ನ್ನಣ್ಣಪು ಕಂಡ 

520 soldier ಮೊನೆಯ್ಕಳು 

521 solute ಕರಗಿಕ 

522 special ವಿಶೇಷಬಗೆ, ವಿಶೇಷ, ತ್ನಿಬಗೆ 

523 specific ಗೊತ್ತತ ಮಾಡಿದ 

524 sphincter ಗೆಿಂಡೆ 

525 spinal canal ಬೆನೆನ ಲುಕಾಲುವೆ 

526 spinal cord ನ್ರಬಳಿು  

527 spindle ಕಡುಬಿನ್ 

528 spiny keratinocytes ಮಳೆ್ ಿಂಪರೆಗೂಡು 

529 spleen ತೊಳ್ಳು  

530 sponge ಹಿೀರುಗ್ 

531 spongy bone ಹಿೀರುಗ್ದೆಲುಬು 

532 squamous epithelium ಹುರುಪ್ಪ ಮೇಲಪ ರೆ 

533 stability ನೆಲತೆ 

534 stapes ಅಿಂಕಣ್ಣ 

535 stem cell ಬುಡಗೂಡು 

536 sternum ಎದೆಚಕೆೆ  

537 stomach ಹೊಟೆಟ  

538 stool test ಹೇಸಿಗೆಯೊರೆತ್, ತೊರೆಯೊರೆತ್ 

539 strap ಬಾರು, ಮಿಳಿ 

540 stratum basale ತ್ಳಪರೆ 

541 stratum corneum ಕೊೀಡಪ ರೆ 

542 stratum granulosum ಹರಳಪ ರೆ 

543 stratum lucidum ಹೊಳಪ ರೆ 

544 stratum spinosum ಮಳಪ ರೆ 

545 structure ಇಟ್ಟ ಳ, ರಚನೆ  

546 submucosa ಕೆಳಲ್ೀಳಪ ರೆ 

547 sun burn ಬಿಸಿಲುರಿ 

548 surface area ಹೊರ ಮಯ್ ಹರವು 

549 surface markers ಹೊರಮಯ್ ಗರುತ್ತಗ್ಳು 

550 surgery ಕೊಯ್ಕಯ ರಯೆ್ಕ  

551 sweat glands ಬೆವರು ಸುರಿಕಗ್ಳು 

552 swelling ಊತ್ 

553 symptom ಕುರುಹು 

554 synarthrosis ಕೂಡುಗಿೀಲು  
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555 synovial fluid ಕೀಲ್ೀಳ್ಳಯ ಹರಿಕ  

556 synovial joint ಕೀಲ್ೀಳ್ಳಯ ಜಂಟ್ಟ  

557 synovial membrane ಕೀಲ್ೀಳ್ಳಯ ಪದರ  

558 systemic circulation ಏಪಾಡಿತ್ದ ಹರಿಯುವಿಕೆ  

559 tactile disc ಮಟ್ಟ ರಿವಿನ್ ತ್ಟೆಟ ಗ್ಳು 

560 talus ಎಳುದಾಲು 

561 tan ತಿಳಿಗಂದು 

562 tarsals ಮಿಂಗಾಲ್ಲಲುತಂಡ, ರೆಪಪ ದರ 

563 temperature ಬಿಸುಪು 

564 temporal bone ಕಣತ್ಲ್ಲಯ ಎಲುಬು 

565 tendon ಕಂಡರ 

566 tension ಬಿಗಿತ್ 

567 terminal bronchioles ತ್ತದಿ ನ್ವಿರುಗೊಳವೆಗ್ಳು 

568 testicles ತ್ರಡುಗ್ಳು, ತೊರಡುಗ್ಳು, ತೊಡುಡ ಗ್ಳು 

569 thoracic duct ಎದೆ-ದೊಡಾಡ ಲರ ಸಗೊಳವೆ 

570 thoracic vertebrae ಎದೆಗೂಡಿನ್ ಬೆನೆನ ಲುಬುಗ್ಳು 

571 thumb ಹೆಬೆಬ ರಳು 

572 thymus T-ನೆರೆನೆರು 

573 thyroid gland ಗರಾಣ್ಣಕ ಸುರಿಕೆ 

574 tibia ಕಣಕಾಲ್ಲ 

575 tingling ಜುಮಿಮ ಕೆು ವಿಕೆ 

576 tiredness ಜೊಮಮ ಮಯ್ 

577 tissue ಗೂಡುಕಟ್ಟಟ  

578 tonsils ಬಾಯ್ಕತ ೀಪ್ಪಗ್ಳು 

579 toughness ಒರಟ್ಟತ್ನ್ 

580 toxic particle ನಂಜುಕಣ 

581 trachea ಉಸಿರುಗೊಳವೆ 

582 trachealis muscle ಉಸಿರುಗೊಳವೆ ಕಂಡ 

583 transplant ಮರುನಾಟ್ಟ  

584 treatment ಮಾಿಂಜುಗೆ 

585 triangle ಮಮೂಮ ಲ್ಲ 

586 tricuspid valve ಮೂತ್ತಾದಿ ತೆರಪು 

587 tropical ಬಿಸಿಬಳಸು 

588 tumor ಗ್ಡೆಡ , ಹುಣಿ್ಣ , ಏಡಿಹುಣಿ್ಣ  

589 tunica externa ಹೊರ ಪದರ  

590 tunica intima ಒಳ ಪದರ 

591 tunica media ನ್ಡು ಪದರ 

592 ulna ಮೊಣೆಲು 

593 umbilical cord ಬಸಿರುಬಳಿು  

594 unipinnate ಗ್ರಿತೆರದ ಕಂಡ 

595 universal donor ಎಲಿ್ಲ ಯಿಲಿದ ಕೊಡುಗ್ 

596 universal recipient ಎಲಿ್ಲ ಯಿಲಿದ ಕೊಳುು ಗ್ 

597 upper limbs ಕಯೂ ಳು 
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598 ureters ಮೇಲ್ಲನ್ ಉಚಿೆ ಗೊಳವೆ 

599 urethera ಕೆಳಗಿನ್ ಉಚಿೆ ಗೊಳವೆ 

600 urinary bladder ಉಚಿೆ ಚ್ಚೀಲ 

601 uterus ಬಸಿರುಚ್ಚೀಲ 

602 UV rays ಕಡುನೇರಳ್ಳಯ ಕದಿರುಗ್ಳು 

603 vaccination ಮನ್ಮ ದಿು ಕೆ 

604 vaccine ಮನ್ಮ ದುು  

605 vagina ಒರೆತೆರ 

606 valve ತೆರಪು 

607 vein ಸೇರುನೆತ್ತ ರುಗೊಳವೆ 

608 vena cava ಉಸಿರಿಳಿ-ನೆತ್ತ ರುಗೊಳವೆ 

609 ventricle ತೊರೆಗೊೀಣೆ, ಕೆಳಕೊೀಣೆ 

610 venule ನ್ವಿರು-ಸೇರುನೆತ್ತ ರುಗೊಳವೆ 

611 vertebral column ಬೆನೆನ ಲುಬಿನ್ ಕಂಬ  

612 vesicles ಗೂಡುೂ ಳ್ಳು ಗ್ಳು 

613 vibration ಮಿಡಿತ್ 

614 villi ಎಳ್ಳಗೊಿಂಡೆ 

615 virus ನಂಜುಳ 

616 visceral serous pericardium ಒಳ ನಿೀಬಾಗೆ ಸುತ್ಪ ರೆ  

617 Vitamin ಬಾಳುಳುಪು 

618 vocal folds ಉಲ್ಲನೆರಕೆಗ್ಳು 

619 vocal sound ಉಲ್ಲ ಸಪಪ ಳ 

620 volkmann’s  canal ವೀಲೆ ಮ ನ್ ಕಾಲುವೆ 

621 water proof ನಿೀರಿಳಿಯದಿರುವಿಕೆ 

622 water resistance ನಿೀರ್-ತ್ಡೆತ್ 

623 weakness ನ್ಲುಗವಿಕೆ  

624 white blood cells  (WBC) ಬೆಳ್-ನೆತ್ತ ರು (ಬೆನೆ) ಕಣ, ಬಿಳಿ ನೆತ್ತ ರು ಕಣ 

625 
white fibrous tissue 

ಬಿಳಿಯ ತಂತ್ತಗೂಡುಕಟ್ಟಟ , ಬಿಳಿಯ 

ನಾರುಗೂಡಿನ್ ಕಟ್ಟಟ  

626 white pulp ಬಿಳಿ ತಿರುಳು 

627 wrist ಮಣ್ಣಕಟ್ಟಟ   
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ನ್ಮ್ಮ  ಮ್ಯ್ಯ ಲಿ್ಲರುವ ಏರ್ಪಾಟುಗಳು 

 

 

 

 

http://arime.org/


---------------------------------------------------    
17 ಅರಿಮೆ ( http://arime.org/ )      

 

 

 

 

 

http://arime.org/


---------------------------------------------------    
18 ಅರಿಮೆ ( http://arime.org/ )      

ಉಸಿರಾಟದ ಏರ್ಪಾಟು 
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ನೆತ್ತ ರು ಏರ್ಪಾಟು 
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ಮೂಳೆಗಳ ಏರ್ಪಾಟು 
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ಕೀಲುಗಳು 
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ತೊಗಲು 
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ಅರಗಿಸುವ ಏರ್ಪಾಟು 
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