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நூன்முகம் 

.லிலங்கு, உடலமைப்பியல்பற்றிய இச்சொற்றொகுதி, இப்பாடம் சம்பந்தமான புத்தகங் 

களைத் தமிழில் மொழிபெயர்ப்பதற்கென அரசகரும மொழித் திணைக்கள வெளிமீட்டூப் 

பிரிவினர் எடுத்துக்கொண்ட. முயற்சியின் முதற்படியாகும். மனித உடலமைப்பியல் 

இமையலவியல் பற்றி அமைத்துள்ள சொற்றொகுதியைப் பெரும்பாலும் சார்ந்தே 
இதுவும் சேகரிக்கப்பட்டது. மாணவர்க்கு விலங்குடலமைப்பியலின் நேரும் விஞ்ஞானச் 

சொற்கள் யாவும் இதனுள் அடங்கயுள. முன்னைய சொற்றொகுதிகளுள் எடுத்தாண்ட 

சொற்களும் சில இதனுள் தரப்பட்டூள. 

சொல்லாய்தந்த குழுவினர் : 

கலைநிதி ௮. பிரிற்றோ பாபாப்பிள்ளை, பிரதம விரிவுரையாளர், பல்கலைக்கழகம். 

௪. சரவணமுத்து, நகராண்மைக் கொல்களத்தலைவர். 

௮. வி. மமில்வாகனம்--உதவியாணையாளர் (குழுவின் தலைவர்) 

இவர்களுக்கு எனது நன்றி. 

இச்சொற்றொகுதி பற்றிய தெரிப்புரைகள் உவந்தேற்கப்படும். 

நந்ததேவ விஜேசேகர, 
ஆணையாளர். 

அரசகருமமொழித் இணைக்களம், 
5, த பொன்சேக்கா வீதி, 

கொழும்பு 5, 8.10.65.
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A 

Abaxial 

Abdomen .. 

Abdominal 

air-sac 

aorta 

artery 

' cavity 

fascia 

muscle 

plexus 

tunic 

vein . 

Abducent nerve 

Abduction 

Abductor cruris posterior .. 

digiti quinti (M) 

hallucis .. (M) 

muscle .. 

pollicis brevis opponens .. 

pollicis longus 

Abomasum 

Aboral 

Accessory carpal bone 

ligament 

‘meningeal artery 

organ 

pancreatic duct 

process .. 

அபஅச்சான (அச்சுக்கொதிரான) 

வயிறு 

வயிற்றுக்குரிய 

வமயிற்றுவளிப்பை 

வயிற்றுப்பெருநாடி 

வயிற்றுநாடி, வயிற்றுத்தமனி 
வயிற்றுக்குழி, வமிற்றுவிவரம் 

வயிற்றுப்பட்டை 

வயிற்றுத் தசை 
வயிற்றுப்பின்னல் 

வயிற்றுப்போர்வை 

வயிற்று நாளம், வயிற்றுச்சிரை 

அபநயன நரம்பு 

அபநயனம் 

வெளிவாங்குகாற்சிறைப்பின்பகுதி 

ஐந்தாம்விரல்வெளிவாங்இ 

பின்னங்காற்பெருவிரல் வெளிவாங்கி 

வெளிவாகங்இத் தசை 

முன்னங்காற்பெருவிரல் எதிர்க் 
குறுவெளிவாங்்இ 

முன்னங்காற் பெருவிரல் நெடுவெளி 

வாங்க 

வெப்பாசயம், அபோமேசன், நாலா 
மிரைப்பை 

அபவாய்க்குரிய 

மேலதிகமணிக்கட்டென்பு 

மேலதிக இணையம் 

மேலதிகச்சருமநாடி, மேலதிகச்சருமத் 

Sine) 

மேலதிக உ அப்பு 

மேலதிகக் கணையக்கான் 

மேலதிகமுளை
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Acetabular angie 

fossa ste 

Acetabulum (cotyloid cavity) 

Acinus 

Acoustic meatus 

nerve 

process .. 

Acromion .. 

Adduction 

Adductor digiti quinti 

digiti secundi 

femoris .. 

hallucis .. 

muscle . 

pollicis .. 

Aditus laryngis 

oesophagi 

Adrenal artery 

body 

gland 

plexus 

vein 

Adventitia (tunica) 

Aesthesiological system 

Aftershaft என் 

Aggregated nodules (Payer’s Patches) 

Air sac 

Alae nasi .. 

Alar canal 

cartilage 

fold 

ligament 

notch 

Albumen .. 

Alimentary canal 

Allantois .. 

கண்ணக்குமிக்கோணம் 

இண்ணக்குழிவு 

இண்ணக்குழி 

FOO BUY TH 
ஒலிக்குழாய்வாய், செவிப்புலக்குழாய் 

வாய் 

ஒலிநரம்பு, செவிப்புலநரம்பு 

ஒலிமுளை, செலிப்புலமுனை 

தோட்பட்டைமுளை 

உள்வாங்கல் 

ஓஐந்தாம்விரல் உள்வாங்கி 

இரண்டாம்விரல் உள்வாங்க 

தொடை உள்வாங்க 

பின்னங்காற்பெருவிரலுள்வாங்க 

உள்வாங்கித் தசை 

முன்னங்காற் பெருவிரலுள்வாங்க 

குரல்வளை வாயில், குரல்வளைவேசம் 

களவேசம், களவாயில் 

அதிரனல் நாடி, அதிரனல் தமனி 

அ திரனற்சிற்றுடல் 

அ.திரனற் சுரப்பி 

அதிரனற் பின்னல் 

அதிரனல் நாளம் 

அசாதாரண (கவசம்) 

இரசலியல்தொகுதி, புலனுணர்ச்சி 

மண்டலம் 

பிற்புற த் தண்டுத் தூணி 
இரண்டசிறுகணுக்கள் (பெயரின் 

தொட்டம்) 

காற்றுப்பை 

நாசுமூடி, நாசுச்சிறை 

சிறைக்கால்வாய் 

சிறைக் கசியிழையம் 

இறகுமடி, சிறைமடி 
இறூணையம் 

இறகுமொளி, இறகுமுடிச்சு 
அல்புமின் 

உணவுக்கால்வாய் 

அலந்தோயி௪



Alveolar border 

duct 

gland 

nerve 

periosteum 

tuberosity 

vein 

Alveolo-tubular gland 

Alveolus 

Alveus 

Amnion 

Amniotic fluid 

Amphiarthrosis 

Ampulla 

Amygdaloid nucleus 

Anal gland 

sac 

Anastomosis 

of arteries 

Anatomy .. 

Anconeous. . 

Angiology .. 

Angle 

of chin .. 

of eye 

of mandible 

of rib 

of scapula 

Angular artery 

bone 

movement 

process .. 

vein 

Annular cartilage 

ligament 

Ansa 

Ansate fissure 

சிற்றறைவிளிம்பு 
சிற்றறைக்கான் 

சிற்றறைச்சுரப்பி 

சிற்றறைநரம்பு 

சிற்றறை என்புசுற்றி 
சிற்றறைக் கழலை 

சிற்றறைநாளம் 
சிற்றறைச் சுரப்பி 

சிற்றறை, பற்குழி 
அல்வியசு, கந்தரம் 

அமினியன் 

அமினியப்பாய்பொருள் 

உபயயூ்ட்டசைவு 

குப்பி, குழாய்விரிமுனை 

அமிக்டலோயிட்டுக்கரு 

குதச் சுரப்பி 

குதப்பை 

இளைச்சங்கமம் 

நாடிக்களைச்சங்கமம் 

உடலமைப்பியல் 

அங்கோனியசு 

கலவியல், குருஇக்குமாயியல் 

கோணம் 

மோவாய்க்கோணம் 

கட்கோணம் 

கீழ்த் தாடைக்கோணம் 

விலாக் கோணம் 

தோட்பட்டைக்கோணம் 

கோணநாடி, கோத்தமனி 

கோணவென்பு 

கோணவசைவு 

கோணமுளை 

கோணநாளம், கோணச்சிரை 

கங்கணக் கசிமிழையம் 

கங்கண இணையம் 

கொளுவி 

கொளுவிப்போலிப்பிளவு
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Anterior auricular artery 

auricular muscle 

border 

cerebral artery 

choroid artery 

circumflex artery 

commissure 

cornu 

deep temporal artery 

femoral artery 

fossa 

gluteal artery 

haemorrhoidal artery 

meningeal artery 

mesenteric artery 

radial artery 

thyroid artery 

tibial artery 

uterine artery 

vena cava 

Antebrachio-carpal joint 

Anticlinal vertebra (Diaphragmatic vertebra) 

Antitragicus 

Antitragus. . 

Antrum 

pyloricum 

Anus 

Aorta ன 

Aortic arch 

intercostal artery 

orifice 

plexus 

valve 

Aperture 

Apex 

nasi 

of hoof .. 

முன்சோணைத்தமனி 

முன்சோணைத்தசை 

முன்வினிம்பு 

முன்மூளையத் தமனி 

முன்தோலுருத்தமனி 
முன்லிருத்தவளைவுத் தமனி 
முன்பக்கப்பிணைப்பு 

முன்கொம்பு 

முன் ஆழ் கடைறுதல்தமனி 

முன்தொடைத்தமனி 

முன் குழிவு 
பிட்டமுன்் தமனி 

முன்மூலத்தமனி முன்தேர்குடற் 

குருதித்தமனி 
மூளைச்சருமமுன்தமனி 

நடுமடிப்பு முன்தமனி 
ஆரைமுன் தமனி 

கேடயமுன் தமனி 

கெண்டை முன்தமனி 

கருப்பை முன்தமணி 

முற்பெருநாளம், முற்பெருஞ்சிரை 

புயமுன்-மணிக்கட்டூ மூட்டு 

சாய்வுமுரண்முள்ளென்பு (மென்றகட்டு 
மள்ளென்பு) 

குறுமணி எதிர்த்தசை 

குறுமணி எதிர் 

குழி 
முன்சிறுகுடல்வாய்க்குழி 

குதம், அபானம் 

பெருநாடி, மகாதமனி 

பெருநாடிலில், மகாதமனிவில் 

மகாதமனி-விலாவிடைத் தமனி 

பெருநாடித்தொளை, மகாதமனித் 
தொளை 

பெருநாடிப்பின்னல், மகா குமனிப் 

பின்னல் 

பெருநாடிவால்வு, மகாதமனிவால்வு 

துவாரம் 

உச்சி, முடி 

மூக்குநுனி 
குளம்புச்சி



Apical lobe 

Aponeurosis 

Appendage 

Appendicular skeleton 

Appendix epididymitis 

testis 

ventriculi laryngis 

Applied anatomy 

Aqueductus cerebri 

cochleae 

vestibuli 

Aqueous humour 

Arachnoidea 

Arachnoid granulation 

Arbor medullaris 

Arch 

Costal 

of aorta 

of cricoid cartilage 

Arcuate fibre 

Area acoustica 

centralis retinae 

cribrosa. 

opaca 

parolfactoria 

pellucida 

vasculosa 

Arrectores pilorum (M) 

Arteria clitoridis 

dorsalis penis 

profunda penis 

Arterial system 

Artery 

Arthrodia (ginglymus) 

Arthrology 

Articular bone 

capsule .. 

முடித்தாடை, உச்சித் தாடை 

நார்விரிவு 

தூக்கம் 

தூக்க வன்கூடு 

கூங்குவிதைமேற்றிணிவு 
தூங்குவிதை 
இதயவறைக் குரல்வளைத்தூக்கம் 

பிரயோக உடலமைப்பியல் 

மூளையச்சல தாரை 

நத்தைச் சுருட்சரலதாரை 

தலைவாயிற் சலதாரை 

நீர்மயவுடநீர் 

அரக்னோயிடியா, (கலந் ,திவலையான) 

சிலந்திவலைச் சிறுமணி 

மையவிழைய மரம் 

வில் 

விலாவில் 

பெருநாடிவில் 

வளையவுருக்கசியிமழையவில் 

வில்லுருதார் 

செவிப்புலப்பிரதேசம், கேள்விப்பிர 

தேசம் 

மையலிழித் திரைப்பிரதேசம் 

சல்லடைப்பிரதேசம் 

ஒளிபுகாப்பிரதேசம் 

பர மணறுகர்பிரதேசம் 

ஒளிபுகுபிரதேசம் 

புன்கலப்பிரதேசம் 

உரோமம் தநிமிர்த்துதசை 

ளேத்துருத்தமனி 
பீனப்புறப்பக்கத் தமனி 

பீன உள்ளடங்குதமனி, பீனஆம் தமனி 

,கமனிமண்டலம் 

நாடி, தமனி 
பிணைச்சற்பொருத்து 

பொருத்தியல் 

மூட்டென்பு 

ஜேட்டுறை
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Articuiar cartilage 

cavity 

nerve 

Articularis genu 

Articulation 

Artiodactyla (Even toed) 

Ary-epiglottic fold 

Arytenoid cartilage 

ligament st 

Arytenoideus transversus (M) 

Ascending aorta 

Asternal artery (Musculo-phrenic artery) 

Asternal ribs 

Atlantal bursa 

ligament 

Atlanto-axial joint 

axial ligament 

occipital joint 

occipital membrane 

Atlas ர 

Atrio-ventricular bundle (His) 

ventricular orifice 

Atrium of heart 

ventriculi 2% 

Auditive tube (Eustachian tube) 

Auditory ossicle 

pit . 

placode .. 

sense 

tube 

vesicle 

Auricula 

Auricle i 

Auricular artery 

cartilage 

muscle . 

மூட்டுக்கசிழையம் 

மூட்டுக்குமி, முட்டுவிவரம் 

மூட்டு நரம்பு 

மூழந்தாள் மூட்டுத்தசை 
மூட்டு 

இரட்டைக்குளம்பன் 

துடுப்பு-மூ௦ச்சுக் குமல்வாய்மடிப்பு 

துடுப்புக் கசிமிழையம் 

துடுப்பிணையம் 

குறுக்குத்துடுப்புத்தசை 
எறுபொருநாடி, தலைப்பக்கப்பெருநாடி. 

மார்ப்புப்பின்தமனி (கசைமென்ற 
கட்டுத்தமனி) 

மார்புப்பின்விலாவென்பு 

ASHORE 

அத்திலசு இணையம் 

அத்திலசு-அச்சு மூட்டு 

அத்திலசு-அச்சு இணையம் 

அத்திலக---பிடர் மூட்டு 

அத்தில௯--பிடர்ச் சவ்வு 

அத்திலசு 
இதயமேலறை-8ழறைகளுக்குரியகட்டு, 

கூட-பம்பறைக்கட்டு 

கூட-பம்பறைத்தொளை 

இதயமேலறை 

(இதய) அறைமேலறை 

கேள்விக்குழாய், செவிக்குமாய் (ஊத் 
தே_சீயோக்குழாய்) 

செவிச்சிற்றென்பு 

செவிக்குழி 

செவித் தகட்டுரு 

செவிப்புலவுணர்ச்ச 

செவிக்குழாய் 

செலிப்டடகம் 

ஒரிக்குலா 

சேவிச்சோனை 

சோணைக்தமனி 

சோணைக்கசியிை மயம் 

சோணைத்தசை



Auricular nerve 

plexus 

Auriculo-palpebral nerve 

Autonomic nervous system 

Aves 

Axial skeleton 

Axillary air sac 

nerve 

Axis 

of lens 

of orbit .. 

of pelvis... 

Axon 

B 

Back bone 

Band 

Barbs of feather 

Barbules of feather 

Bars of hoof 

Basal border 

Base 

Basi-branchial bone 

cornual joint 

hyal bone 

Basihyoid .. 

Basilar artery 

plexus 

tubercle 

Basis Patellae 

pedunculi 

Basi-oceipital part 

temporal bone 

Basket cell 

Belly of muscle 

சோணைநரம்பு 

சோணைப்பின்னல் 

சோணை-கண்மடல்நரம்பு 

கதுன்னியக்க நரம்புத்தொகுதி 

ஆவேசு, பறவை 

அச்சுவன்கூடு 

அக்ளுள்காற்றுப்பை 

அச்சுகுள்நரம்பு, கக்கநரம்பு 

அச்சு 

வில்லை அச்சு 

கட்குழி அச்சு 

PUG HEF 

வெளிக்காவுநரம்புநார், அக்சோன் 

முதுகென்பு 
பட்டை 

இற கழை 

இறகுச்சிற்றிழை 

குளம்பு ஒரம் 

அடி விளிம்பு 

௮4. 

அடிப்புய என்பு 

அடிக்கொம்பு முளை மூட்டு 

அடியுவையுருவென்பு 

அடியுவையுரு 

(மண்டையோடு) அடி எழுநாடி, அடி 
யெழுதமனி 

அடியெழுபின்னல் 

அடியெழுசறுமுகல் 

மூட்டுச்சில்மூலம் 

தண்டடி மூலம் 

பிடரென்பு அடிப்பகுதி 

அடிக்கடைநுதலென்பு 

வட்டிக்கலம் 

தசைத்தொததி, தசைச்சடலம்
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Biceps 

brachii .. 

femoris .. 

Bicipital artery 

bursa 

groove .. 

Bicuspid valve 

Bifurcation 

Bile duct .. 

Bipennate muscle 

Biventer cervicis (M) 

Bladder 

Blastocoele 

Blastoderm 

Blastonlere 

Blastopore. . 

Blind sac .. 

Blood 

Blood-island 

vascular system 

vessel 

Body 

Bone 

marrow .. 

marrow space 

tissue 

Boney process 

Brachial artery 

plexus ... 

Brachialis .. 

Brachiocephalic artery 

vein 

Brachiocephalicus 

Brachioradialis 

Brachycephalic skull 

Brain 

Branchial groove 

Breast bone (Sternum) 

இருதலைத்தசை 
புய இருதலைத்தசை 
தொடை இருதலைத்தசை 

இருதலைத் தமனி 
இருதலைக்கிழி 
இருதலைத்தவாளிப்பு 
இருகூர்வால்வு 

இரு கவர்ப்பு 

பித்தக்கான் 

இருசிறைத்தசை 
கழு.த்திருந்தொந்தித் தசை 
தோற்பை, பை 

அரும்பர் 

அரும்பர்த்தோல் 

அரும்பர்மச்சை 

அரும்பர்த்தொளை 

குருட்டூப்பை (குருட்டுக்குழல்) 

உதிரம், குருதி, இரத்தம் 

குருதித்தீவு 
குருதிக்கலமண்டலம் 

குருஇக்கலம் 

பொருள், சிற்றுடல், உடல் 

என்பு 

என்பு மச்சை 

என்பு மச்சை இடைவெளி 

என்பிழையம் 

எள்புமுளை, அங்குரம் 

புய்நாடி 
புயப்பின்னல் 

புயத்தசை 
புய-தலை நாடி 
புய-தலை நாளம் 

புய-தலைத் தசை 
புய-அரைத்தசை 

குறுங்தலையோடு, குறுங்கபாலம் 

மூளை 

ப்த்தவாளிப்பு 
மார்பென்பு (அமரஎன்பு)



Broad ligament 

Bronchial artery 

branch. 

nerve 

vein 

Bronchiole . . ட் 

Broncho-oesophageal artery 

Bronchus .. 

Buccal fascia 

gland 

Buccal nerve 

plexus 

Buccinator (M) 

artery 

nerve 

vein 

Bulb 

of hair 

of urethra 

Bulbar conjunctiva 

Bulbo-cavernosus (M) 

urethral gland 

Bulbus aorta 

glandis .. 

vestibuli 

Bulla 

tympanica 

Bundle 

Bursa 

of Fabricius 

podotrochlearis 

அகலவிணையம் 

இளைமூச்சுக்குமாய்நாடி, சுவாசப்பைக் 

குழாய்த் தமனி 
கிளை மூச்சுக்குமாய்க்களை 

களைமூச்சுக்குமாய் நரம்பு, சுவாசப் 

பைக் குழாய் நரம்பு 

களைமூச்சுக்குநாய் நாளம், சுவாசப் 

பைக் குழாய்ச்சிரை 

களை மூச்சு, மூச்சுக்குழல் சிறுதுளை 

களைமூச்சு-களத்தமனி 

களைமூச்சுக்குமாய், சுவாசப்பைக்குழாய் 

வாய்ப்பட்டை, சொக்குப்பட்டை 

வாய்ச்சுரப்பி, சொக்குச்சுரப்பி 

வாய் நரம்பு, சொக்குநரம்பு 

வாய்ப்பின்னல், சொக்குப்பின்னல் 

எக்காளித்தசை 

எக்காளி நாடி 

எக்காளி நரம்பு 

எக்காளி நாளம் 

குமிழ் 
மயிர்க்குமிழ் 

ஊறுநீர்வழிக்குமிழ் 
குமிழ்ப்பிணிக்கை 

குமிழ்க்குகைத் தசை 
குமிழ்ச்சிறுநீர் வழிச்சுரப்பி, குமிழ் 

ஊாறுநீர் வழிச்சுரப்பி 

-.. குமிழ்ப்பெருநாடி, குமிழ்ப்பெருந்தமனி 

பீனமுகை, பீனக்குமிழ் 

தலைவாயிற் குமிழ் 

குமிழி 
செவிப்பறைக்குமிழி 

கட்டு 

ap 
பாபிரீசியசின் இழி 

பாதக்கப்பிக்இழி
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Caecal artery 

impression 

Caeco-colic fold 

colic orifice 

Caecum 

Calamus of feather 

Scriptorius 

Calearine fissure 

Calibre 

Callosal sulcus 

Calloso-marginal fissure 

Calvarium 

Calyces majores 

minores .. 

Canal 

of Gartner 

of tarsus 

Canaliculus 

Canine teeth 

Cannon bone 

Canthus 

Capillary .. 

Capsula adiposa 

Capuslaris (M) 

coxae 

Capsule 

Caput 

Cardia 

Cardiac area 

gland 

impression 

lobe 

nerve 

notch (of Lung) 

opening .. 

குருட்டுக்குழல் தமனி 
குருட்டுக்குழற்பதிவு 
குருட்டுக்குழல்-குடற்குறைமடிப்பு 

குருட்டுக்குழல்-குடற்குறைத்தொளை 
குருட்டுக்குழுல் 

இறகுக்கழ்த் தண்டு 

எழுதி அலகுச்சவ்வு (மூளை) 

குதிமுட்பிளவு 
அகக்குறுக்களவு, குறுக்களவு 

கலோசச்சால் 

கலோசோ-எல்லைப்பிளவு 

கபாலமுடி, மூளைஒடு 

பெரும்புல்லி 

சிறுபுல்லி 

கால்வாய் 

காட்ணர்க்கால்வாய் 

கழற்கால்வாய் 

சிறுகால்வாய் 

வேட்டைப்பற்கள் 

8ழ்முன்காலென்பு 

கண்தசு, கட்கடை 

மயிர்த்துளையுள்ள, மயிர்க்குழாய் 

கொழுப்புறை 

உறைத்தசை 

அரைச்சந்து உறைத்தசை 

உறை 

தலை 

வயிற்றுத்துவாரம் 

இதயப்பிரதேசம் 

இதயச்சுரப்பி 

இதயப்பதிவு 
இதயச்சோணை 

இதயநரம்பு 
இதயமுடிச்சு, இதயமொளி 

இதயவாயில்



Cardiac plexus 

sphincter (M) 

vein 

Cariniform cartilage 

Carnassial teeth 

Carotid canal 

groove 

foramen 

notch 

plexus 

Carpal articular surface 

bone 

canal 

fascia 

gland 

joint 

ligament 

pad 

sheath 

synovial sheath 

Carpo-metacarpal joint 

metacarpal sac 

Carpus 

Cartilage 

bone 

Epiphyseal 

Caruncle 

Caruncula sublingualis 

Cavum thorasis 

tympani 

Cauda equina 

Caudal mesenteric artery .. 
Caudal mesenteric vein 

part 

vein 

vena cava 

11 

இதயப்பின்னல் 

இதய இறுக்க 
இதயநாளம் 

ஏராவுருக்கசியிழையம் 

நறுக்கும்பல் 

சிரசுக்கால்வாய் 

சிரசுத்தவாளிப்பு 

சிரசுக்குடையம் 

சிரசு மொளி, இரசு முடிச்சு 

சிரசுப்பின்னல் 

மணிக்கட்டுமூட்டென்புப் பரப்பு 

மணிக்கட்டென்பு 

மணிக்கட்டுக்கால்வாய் 

மணிக்கட்டுப்பட்டை 

மணிக்கட்டுச்சுரப்பி 

மணிக்கட்டப் பொருத்து 

மணிக்கட்டு இணையம் 

மணிக்கட்டுத் இண்டு 
மணிக்கட்டூக்கவசம், மணிக்கட்டுமடல் 

மணிக்கட்டூக்கோசம் 
? 

மணிக்கட்டு மூட்டு நெய்க்கவசம் 

மணிக்கட்ட-அனுமணிக்கட்டுப் 

பொருத்து 

மணிக்கட்ட-அனுமணிக்கட்டூப்பை 

மணிக்கட்டு 

கசியிழையம் 

கசியிழையென்பு 

மேலென்பு முளைக்கசிமிழையம் 

மேல்வளர்சதை 

உபநாமேல்வளர்சதை 

நெஞ்சறைக்குகை 

செவிப்பறைக்குகை 

பரிவால், மூீண்ணாண்முடிவிடம் 

நடுமடிப்புப்பின்தமனி 

,5டுமடிப்புப்பின்சிரை 

வாற்பகுஇி 
வால்நாளம் 

வாற் பெருநாளம், வாற்பெருஞ்சிரை
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Caudate ligament 

lobe 

nucleus .. 

process .. 

Cavernous plexus 

sinus 

Cavicornia 

Cavity 

of mouth 

Cell 

islets of Langerhans 

Cement of teeth (Cementum) 

Central canal 

sulcus 

vein 

Centre 

Centrifugal 

Centro-acinar cell 

Cephalic part 

vein 

Cerato-branchial bone 

Cerebellar gyrus 

hemisphere 

lobe 

peduncle 

sulcus 

tract 

vein 

Cerebello-olivary fasciculus 

Cerebello-spinal fasciculus 

Cerebellum 

Cerebral arachnoidea 

hemisphere 

nerve 

peduncle 

vein 

Cerebrospinal fasciculus 

fluid 

வாலியிணையம் 

வாலிச்சோணை 

வாலிக்கரு 

வாலிமுளை 

பல்குகைப்பின்னல் 

பல்குகைக்குடா 

புழைக்கொம்புவகை 

குமி, விவரம் 

வாய்க்குழி 

கலம் 

இலங்கானின் கலத்தீவு 

பற்சீமெந்து 

மையக்கால்வாய் 

மையச்சால் 

மையநாளம் 

மையம் 

மையநீக்கமுள்ள 

மையச்சதையக்கலன் 

தலைப்பகுதி 
தலைநாளம், தலைச்சிரை 

கொம்ட--பூ என்பு 

மூளிச்சுழற்சி 

மூளி அரைக்கோளம் 

மூளிச்சோணை 

மூளித்தண்டடி 
மூளிச்சால் 

மூளிக்கான் 

மூளீ நாளம், மூளிச்சிரை 

மூளி-ஓலிவுநார்க்கட்டூ 

மூளி-முண்ணாண் நார்க்கட்டு 

மூளி 

மூளையச்சிலந் இவலையுு 

மூளைய அரைக்கோளம் 

மூளைய நாளம் 

மூளையத் தண்டடி 
மூளைய நாம்பு, மூளையச்சிரை 

மூளைய முட்சிறுபட்டை 

மூளைய முண்ணாண்--பாய்பொருள்



Cerebrum .. 

Cerumen 

Ceruminous gland 

Cervical air-sac 

artery 

canal 

cutaneous (M) 

ganglion. . 

nerve 

plexus 

rib 

vein ow 

vertebra. . 

Cervicalis ascendens (M) 

Cervico auricularis profundus major (M) 

auricularis profundus minor (M) 

auricularis superficialis .. 

scutularis (M) 

Cervix uteri 

Chalaza 

Chalaziferous layer 

Chamber of eye 

Check ligament 

Cheek 

teeth 

Chemical composition 

Chestnut 

Chevron bone 

Chiasm 

Chiasma 

Choanae (Posterior Nares) 

Chondro-pharyngeus 

sternal joint 

Chorda tympani 

Chordae tendinae 

Chorioid 

plexus 

Chorion 
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மூளையம் 

காதுமெழுகு 
மெழுகுச்சுரப்பி 

கமுத்துவாயுப்பை 

கழுத்துநாடி, கழுத்துத்தமனி 
கமுத்துக்கால்வாய் 

கழு.த்துத்தோலுக்குரிய 
கழுத்துத் திரட்டு 
கழுத்து நரம்பு 
கழுத்துப் பின்னல் 

கழுத்துவிலாவென்பு 

கழுத்து நாளம், கழுத்துச்சிரை 

கழுத்துமுள்ளந்தண்டென்பு 
கழுத்து ஏறு; தசை 

கழுத்து-சோணை-ஆழமாத்தசை 

கழுத்து-சோணை-ஆமழச்சிறுதசை 

கழுத்து-சோணை-மேற்பரப்புத்தசை 

கழுத்து-புன்பரிசைத் தசை 

கருப்பைக்கழுத்து 

சுருளிப்பட்டை, சலசா 

சுருளிப்பட்டைப்படை 

கண்ணமை அறையம் 

தடுப்பிணையம் 

கன்னம், சொக்கு 

கன்னப் பற்கள் 

இரசாயனச் சேர்க்கை 

செஸ்நட்டு அடையாளம் 

கவரென்பு, (பிணைச்சலென்பு) 

கோப்பு 

கோப்பு, கயஸ்மா 

பின்புறநாசுத்துவாரம் 

கசியிழைய-தொண்டைத் தசை 

கசியிழைய-மார்பென்புமூட்டு 

செவிப்பறை நாண் 

இதய நாண் ் 

தோலுரு 
தோலுருப்பின்னல் 

கோரியோன்
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Chromaffin cell 

Chromophil cell 

Chromophobe cell 

Chyle 

vessel 

Cilia 

Ciliary artery 

body 

border 

ganglion. . 

muscle .. 

nerve 

process .. 

ring 

Cingulum .. 

Circle 

Circulation 

Circulatory system 

Circulus arteriosus 

Circumanal gland 

Circumduction 

Circumferentia articularis . 

Circumflex iliac artery 

vein 

Cistern 

Cisterna chyli 

Claustrum 

Clavicle 

Clavicular air sac 

Claw 

Cleft 

Cleido-cervicalis (M) 

mastoideus (M) 

occipitalis 

Clinoid process 

Clitoris 

Clivus 

குரோமபீன்கலம் 

குரோமபில்கலம், நிறநாடிக்கலம் 

நிறவெறுப்புக்கலம் 

குடற்பால் 

குடற்பாற்கலன் 

Arr 

பிசிர்நாடி, பிசிருருத் தமனி 

பிசிர்ச்சிற்றுடல் 

பிசிர் விளம்பு 

பிசிர்த் இரட்டு 

சிரித்ததை 
பிசிர் நரம்பு 

பிசிர்முளை 

பிசிரி வளையம் 

வளையப்பட்டை 

வட்டம் 

சுற்றோட்டம் 

சுற்றோட்டத்தொகுதி, சுற்றோட்ட 

மண்டலம் 

தமனிவட்டம் 

குதச்சுற்றுச்சுரப்பி 

லிருத்தச்சுற்று 
மூட்டு வட்டம் 

சுற்றிவளைபுடைதாங்இத் தமனி 

சுற்றிவளைநாளம், சுற்றிவளைசிரை 

தொட்டி 

குடற்பால்தொட்டி 

குளோஸ்திரம் 

சிறுசாவி 

சிறுசாவிக்காற்றுப்பை 

நகம் 

பிளவு 

சிறுசாலி--கமுத்துத் தசை 
சிறுசாவி-முலையுருமுளைத் தசை 

தி சாவி-பிடர்த் தசை 

மஞ்சப்போலிமுளை, சாயாசனப்போலி 
முளை 

பெண்குறி, சளைத்துரு 
இளைவ௬



Cloaca 

Coccygeal fascia 

ganglion. . 

joint 

nerve 

vertebra. . 

Coccygeo mesenteric vein .. 

Coceygeus (M) 

Cochlea 

Cochlear duct 

nerve 

Coeliac artery 

ganglion 

plexus 

Coeliaco-mesenteric ganglion 

Coelom 

Coffin bone 

joint 

Coil gland .. 

Colic artery 

impression 

mesentery 

plexus 

Collar bone (Clavicle) 

Collateral fissure 

ligament 

radial artery 

sulcus 

vessel 

Colliculus facialis 

seminalis 

Collum 

glandis of penis 

Colon 

small 

Columella 
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கழியறை 
குயிலலகுப்பட்டை 

குயிலலகுத்திரட்டு 

குயிலலகுப்பொருத்து 

குயிலலகுநரம்பு 

குயிலலகு-முள்ளென்பு 

குயிலலகு-நடூமடிப்பு நாளம் 

குயிலலகுத்தசை 
தத்தைச்சுருள் 

நத்தைச்சுருட்கான் 

நத்தைச்சுருள்நரம்பு 

வயிந்றுக்குழி நாடி, குழிக்குடல்தமனி 
வயிற்றுக்குழமித் இரட்ட, குழிக்குடல் 

இிரட்டூ 

வயிற்றுக்குழிப்பின்னல், கு MEG LM 
பின்னல் 

வயிற்றுக்குழி-நடுமடிப்புத் இரட்டு 

உடற்குழி 
கொபின் என்பு 

கொபின் மூட்டு, கொபின்பொருத்து 

சுருட்சுரப்பி 

குடற்குறைநாடி, பெருங்குடல் தமனி 

குடற்குறைப்பதிவு 
குடற்குறைநடூமடிப்பு 

குடற்குறைப்பின்னல், பெருங்குடற் 

பின்னல் 

காறை என்பு (சிறுசாவி) 

ஒருங்கமை பிளவு 

ஒருங்கமை இணையம் 

ஒருங்கமை ஆணரத் தமனி 

ஒருங்கமைசால் 

ஒருங்கமைகலம் 

முகச்சிறுகுன்று 
சிமென்தி குன்று, சுக்கலச்சி குன்று 

Bias 

பீனமுகைக்கரீவம் 

குடற்குறை, பெருங்குடல் 
சிறிய குடற்குறை 
சிறுகம்பம்
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Column 

vertebral 

Commissure 

Common bile duct 

carotid artery 

digital artery 

digital extensor 

fascia 

iliac vein 

interosseous artery 

Compact substance 

Comparative 

anatomy 

Complexus (Semispinalis capitis) 

* major 

Compound gland 

Concave border 

Conchae eminentia 

Concha] cartilage 

Condyle 

Condyloid artery 

canal 

crest 

fossa 

vein 

Conical papilla 

Conjugal ligament 

Conjugate diameter 

Conjunctiva 

Conjuncival sac 

Constrictor vestibuli (M) 

vulvae (M) 

Contour feather 

Conus arteroisus 

medullaris 

Convex border 

Coprodeum 

கம்பம், நிரல் 

முள்ளந்தண்டு நிரல் 

பிணைப்பு 

பொதுப்பித்தக்கான் 

பொதுச்சிரசுத் தமனி 

பொதுலிரல்தமனி 

பொதுவிரல்நீட்டி த்தசை 

பொதுப்பட்டை 

பொதுப்புடைதாங்க நாளம் (சிரை) 

பொது எலும்பிடைத் தமனி 

ஒடுக்கப்பொருள் 

ஒப்பீடான 

ஒப்பீட்டுடலமைப்பியல் 

Asad Sone (பாதிமுட்டலைத்தசை) 

மாச்சிக்கல்தசை 

சேர்க்கைச்சுரப்பி 

குழிவுவிளிம்பு 
சங்கு உயர்ச்சி 

சங்குக்கசியிழையம் 

மூட்டுக்குமிழி 
மூட்டுக்குமிழ்ப்போலித் தமனி 

மூட்டுக்குமிழ்ப்போலிக்கால்வாய் 

மூட்டுக்குமிழ்போலி உச்சி, சிகை 

மூட்டுக்குமிழ்போலிக்குடையம் 

மூட்டுக்குமிழ்போலிநாளம், மூட்டுக் 

குமிழ்ப் போலிச்சினை 

கூம்புச்சிம்பி 

பிணையு மிணையம் 

பிணை விட்டம் 

பிணிக்கை 

பிணிக்கைப்பை 

ஓடுக்குதேகளித்தசை 

ஒடுக்குயோனிமுகத்தசை 

சமவுருவச்சிறகு 

நாடிக்கூம்பு, தமனிக்கூம்பு 

மையக்கூம்பு 

குலிவுவிளிம்பு 

மலவழி (சாணவழி)



Coraco-brachialis 

Coracoid 

process .. 

Core 

Corium 

Cornea 

Cornu 

Cornual diverticulum 

Corona glandis 

radiata .. 

Coronal fissure 

Coronary artery 

border 

circle 

corium .. 

cushion .. 

groove 

ligament 

pillar 

plexus 

sinus 

vein axe 

Coronoid fossa 

process .. 

Corpora quadrigemina 

Corpus 

albicans 

atreticum 

callosum 

cavernosum 

clitoridis 

fibrosum 

luteum .. 

papillare 

rubrum 

spongiosum 

striatum 

trapezoideum 

vertebrae 
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காக்கையலகுரு-புயத் தசை 

. காக்கையலகுரு 

காக்கையலகுருமுளை 

அகடு 

உட்சருமம் 

விழிவெண்படலம் 
கொம்பு, சிருங்கம் 

கொப்புக்களைக்குமாய் 

ஆண்குறிமுகைமுடி 
ஆரரையுற்டி 

முடியுருப்பிளவு 
முடியுரு நாடி, முடியருத்தமனி 
முடியுரு விளிம்பு 
முடியுரு வட்டம் 
முடியுரு உட்சருமம் 

முடியுருத்திண்டு 
முடியுருத்தவாளிப்பு 
முடியுரு இணையம் 
முடியுருத் தம்பம் 

முடியுருப்பின்னல் 
முடியுருக்குடா 

மு௲யுரு நாளம், முடியுருச்சிரை 
முடிப்போலிக்குழிவு 
முடிப்போலிமுளை 
தாற்கூட்டுச்சடலம் 

சடலம், கலேவரம் 

வெண்சடலம் 
அட்றேற்றிக்கச்சடலம் 

வன்சடலம் 

அறைகொண்டபீனச்சடலம், பல்குகைச் 
சடலம் 

பெண்குறிச்சடலம், களைத்துருச்சடலம் 
நார்ச்சடலம் 

மஞ்சட்சடலம் 

சிம்பிச்சடலம் 

செஞ்சடலம் 
பொஞ்சிச்சடலம் 

வரிச்சடலம் 
சரிவகப்போலிச்சடலம் 
மேள்ளந்தகண்டுச்சடலம்
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Corrugator supercilli (M) 

Cortex 

Cortical substance 

Cortico-pontine fibre 

Costal arch 

cartilage 

cavity 

facet 

groove 

pleura 

process . 

surface .. 

Costo-central joint 

cervical artery 

chondral joint 

sternal ligament 

transverse joint 

transverse ligament 

vertebral joint 

Cotyledon (Placenta) 

Cotyloid cavity 

Covert feather 

Coxal lymph gland 

Cranial 

bone 

cavity 

larynx 

mesenteric artery 

mesenteric vein 

nerve 

region 

suture 

vena cava 

Craniosacral division 

Cranium 

Cremaster .. 

Cremasteric artery 

மேலமை அலைநெளிவுத் தசை 
மேற்பட்டை 

மேற்பட்டைப்பொருள் 

மேற்பட்டை பாலநார் 

விலாவில் 

விலாக்கசியிழையம் 
விலாக்குழி, விலாவிவரம் 

விலாமுகப்பு 

விலாத்தவாளிப்பு 

விலாப்புடைச்சவ்வு 
விலாமூளை 

விலாமேற்பரப்பு 
விலாமையமூட்டு 

விலா-கழுத்துத் தமனி 

விலா-கசியிமையமூட்டு 
விலா-மார்பென்பு இணையம் 
விலா-குறுக்குமூட்டு 

விலா-குறுக்ணேயம் 
விலா-முள்ளந் .கண்டுமூட்டு 

வித்திலை (நஞ்சுகொடி) 
சிண்ணவுருக்குழி 
மூடுகிறகு 
அரைச்சந்து நிண நீர்ச்சுரப்பி 
மண்டையோட்டுக்குரிய 
மண்டையோட்டு என்பு 

மண்டையோட்டூக்குழி 

மண்டையோட்டுக்குரல்வளை 
(மண்டையோட்டு) தடுமடிப்புமுன் 
Ses) 

மண்டையோட்டு நடூமடிப்புநாளம் 
மண்டையோட்டு நரம்பு 

மண்டையோட்டுப்பிரதேசம் 
மண்டையோட்டுத்தையல் 
மண்டையோட்டுப்பெருநாளம் 
மண்டையோட்டுத் ,திருவென்புப்பிறிவு 
மண்டையோடு 

தொங்குதசை 
தொங்குதமனி



Crest 

Cribriform plate 

Crico-arytenoid gland 

arytenoid joint ள் 

arytenoideus dorsalis (M) 

arytenoideus lateralis (M) 

Cricopharyngeus (M) 

Crico-thyroid joint 

thyroid membrane 

thyroideus (M) 

tracheal membrane 

Cricoid cartilage 

Crista acoustica 

ethmoidalis (galli) 

supraventricularis 

terminalis 

vestibuli 

Crop (Ingluvies) 

Crown of tooth 

Cruciate ligament 

fissure 

Crura Cerebrii 

fornicis .. 

Crus laterale dextrum 

laterale sinistrum 

mediale dextrum 

mediale sinistrum 

penis 

Cryptorchidism 

Crypts of Lieberkuhn 

Crystalline lens 

Cubital lymph node 

vein 

Cuneiform cartilage 

process .. 

Cupola 

pleurae .. 
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உச்சி 

சல்லடைத்தகடு 

மோதிரதுடுப்புச்சுரப்பி 

மோதிரதுடுப்புமூட்டு 

முதுகுப்புறமோதிரத்துடுப்புத் தசை 
பக்க மோதிரத்துடுப்புத்கசை 

மோதிரவுருத்தொண்டைத் தசை 

மோதிர-கேடயழமூட்டு 

மோதிர-கேடய மென்சவ்வு 

மோதிர-கேடயத் தசை 

மோதிர-மூச்சுக்குழற்றொடுவைச்சவ்வு 

வளையவுருக் கசியிழையம், மோதிர 
வுருக்கசியிழையம் 

செவிப்புலன்முகடு 

நெய்யரிமுகடு, சேவற்பூவுரு (கலீமுகடூ) 

இதயமேலறைமுகடூ 

முடிவிடமுகடு 
தலைவாயில் முகடு 

கண்டப்பை 

பற்றலை 

குறுக்கான இணையம் 

குறுக்கானபிளவு 

காற்சிறை மூளையம் 

காற்கிறைப்பாவுகட்டி 

வலப்பக்கக்காற்கிறை 

இடப்பக்கக்காற்சிறை 

வலப்பக்கநடுக்காற்கிறை 

இடப்பக்கநடுக்காற்சிறை 

ஆண்குறிக்காற்கிறை, பீனக்காற்கிறை 

மறைவிதை நிலை 

இலீபக்கூனின் மறையறை 

பளிங்குரு வில்லை 

முழங்கை நிணநீர்க்கணு 

முழங்கை நாளம் 

ஆப்புருக்கசிமிழையம் 

ஆப்புரு முளை 
தொட்டி, கொட்டு 

புடைச்சவ்வு த்தொட்டி
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Cutaneous diverticulum 

gland 

nerve 

Cutaneus .. 

colli muscle 

faciei muscle 

labiorum 

muscle .. 

omo-brachialis muscle 

trunci 

Cuticle 

Cystic duct 

Cyton 

D 

Dartos muscle 

of scrotum 

Deciduous premolar teeth .. 

teeth 

Decussation. 

Deep auricular muscle 

digital flexor 

fascia 

femoral artery 

flexor muscle 

inferior labial artery 

plantar arch 

plantar metatarsal artery - 

temporal artery 

Deferent duct (vas deferens) 

Deltoid 

Deltoideus 

Deltoid tuberosity 

Dental alveoli 

alveolus 

nerve 

தோற்களைக்குழாய் 

தோற்சுரப்பி 

தோல் நரம்பு 

தோலுக்குரிய தசை 

தோற்கரீவத் தசை 

தோல்வாய்த்தசை 

தோல் உதட்டூத்தசை 

தோல் தசை 

தோல்-தோட்புயத்தசை 

மூலத்தோல்தசை 

புறத்தோல் 
சிறைப்பைக்கான் 

சைற்றன் 

விதைத்தோற்றசை 

விதைப்பைத்தோற்றசை 

உதிரும் முன் அரைபல் 

உதிரும் பற்கள் 

(ஒன்றுக்கொன்று) குறுக்காதல் 

ஆழ்சோணைத்தசை 

ஆழ்விரல்மடக்கத் தசை 

ஆழ்பட்டை 

ஆழ்தொடைநாடி 

ஆழ்மடக்கத் தசை 

ஆழ்€ழ்ச்சொண்டுதாடி 

ஆம் உள்ளங்கால்வில் 

ஆம் உள்ளங்கால்-௮னுகணுக்கால் 

நாடி 

ஆழ்கடைறுதல் நாடி 

செலுத்துகான், அபநயனக்கான் 

தெலுத்தாவுரு 
தொலுத்தா.த்தசை 
தெலுத்தாவுருக்கழலை 
பற்சிற்றறைகள் 

பற்சிற்றறை 

பல்நரம்பு



Dental plexus 

vein 

Dentary bone (Mandible) 

Dentine 

Depression 

Depressor labii inferioris (M) 

labii superioris 

nerve 

rostri 

Descent 

Descriptive term 

Development 

Diagonal fissure 

Diameter 

Diaphragm 

Diaphragma sellae 

Diaphragmatio 

lobe 

vertebra 

Diarthrosis 

Didactylic Metatherian 

Diencephalon 

Diagastric muscle 

nerve 

Diagastricus 

Digestive system 

Digital 

artery 

cushion 

fascia 

nerve 

pad 

sheath 

synovial sheath 

vein 

Digit es 
Dilatator nasi apicalis (M).. 

naris lateralis (M) 
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பற் பின்னல் 

பல் நாளம் 

பல்லென்பு (சபுகம்) 

பல்முதல் 

பள்ளம், இறக்கம் 

தழ்ச்சொண்டு இறக்க 

மேற்சொண்டு இறக்க 

இறக்கநரம்பு ' 

இறக்கத்துண்டம் 

இறக்கம் 

விவரணவிதி 

விருத்தி 
மூலைவிட்டப்பிளவு 

விட்டம் 

மென்றகடு 

மென்றகட்டூச்சேலா 

மென்றகட்டுக்குரிய 

மென்றகட்டூச்சோணை 

மென்றகட்டூமுள்ளந்தண்டு 

துவிஞூட்டு, துவிப்பொருத்து 

இருகுளம்புமெற்றத்தேரியா 
துவிமூளையம் 

துவியுதரத்தசை 
துவியு,தரநரம்பு 

துவியுதரத்தசை 
சமிபாட்டுத்தொகுதி 

விரலுக்குரிய 

விரல்நா, விரல்தமனி 

விரல்கழுவணை 

விரற்பட்டை 

விரல்நரம்பு 

விரல்திண்டு 

விரற்கவசம், விரல்மடல், விரற்கோசம் 

விரல்மூட்டுநெய்க்கவசம் 

லிரல்தாளம் 

விரல் 

STF DSC. 

நாசுப்பக்க அகட்டி
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Dilatator pupillae (M) a ... கண்மணி அகட்டி 

Diploe se ஃ... ஈரடி 

Diploic vein ms ... ஈரடிநாளம் 

Distal collateral radial artery .. சேய்மை ஒருங்கமை ஆரைத்தமனி 

plantar arch fa .. சேய்மை உள்ளங்கால்வில் 

sesamoid bone ove .. சேய்மை எட்போலி என்பு 

volar arch க ... சேய்மைத் தளவில் 

Diverticulum a3 ஃ.... இளைக்குழாய் 

duodeni we .. முன்சிறுகுடற்ளைக்குழாய் 

nasi 2 .... நாசுக்களைக்குழாய் 

pharyngeum ne .. தொட்டைக்ளைக்குழாய் 

ventriculi a .... உதர அறைக்ளைக்குழாய் 

Dolichocephalic skull னு .. நீள்தலையோடு, நீள்கபாலம் 

Dorsal at +. முதுகுப்புறமான 

aorta oe .... முதுகுப்புறப்பெருநாடி, புறப்பக்கப் 

பெருந்தமனி 

artery zi - முதுகுப்புறநாடி 

atlanto-occipital membrane :.. முதுகுப்புற அத்திலசு பிடர்மென்சவ்வு 
auricular muscle .. -- முதுகுப்புறச் சோணைத்தசை 
colic artery 8 - .. முதுகுப்புறக்குடற்குறைநாடி 

common digital artery .. -.. முதுகுப்புறப்பொதுவிரல்நாடி 

interosseous artery ms :.. முதுகுப்புற என்பிடைநாடி 

ligament - ... முதுகுப்புற இணையம் 
longitudinal fasciculus .. © Ys@uyp நீளச்சிறுபட்டை 

metacarpal artery ன் ... முதுகுப்புற அனுமணிக்கட்டுத் தமனி 

metatarsal artery +» முதுகுப்புற அனுகணுக்கால் தமனி 

nasal artery as - முதுகுப்புறநாசுத் தமனி 
plexus st முதுகுப்புறப்பின்னல் 

turbinate bone (Scroll bone) +. முதுகுப்புறச்சுருளென்பு 

vein முதுகுப்புறநாளம் 

Dorso-lateral groove முதுகுப்புற-பக்கத்தவாளிப்பு 
scapular ligament முதுகுப்பக்க-தோட்பட்டை இணையம் 

Dorsum linguae நாமேற்புறம் 
Duct கான் 
Ductless organ கானில் உறுப்பு 
Ductuli aberrante பிறழ்சிறுகான் 
Ductus arteriosus நாடிக்கான், நாடித்தூம்பு 

அபநயனக்கான், அகற்றுகான் 

அகநதிணநீர்க்கான் 

deferens 

endolymphaticus



Ductus incisivus 

reuniens 

sublingualis major 

sublingualis minor 

utriculo-saccularis .. 

venosus 

Duodenal angle 

gland 

Duodeno-colic fold 

Duodenum 

Dura mater 

E 

Ear 

Ectoderm 

Kctolateral fissure 

Ectomarginal fissure 

Ectosylvian fissure 

Ectoturbinates 

Egg 
follicle 

nucleus 

‘* Egg-tooth ” 

Ejaculatory orifice 

Elastic membrane 

Elbow joint 

Embryology 

Embryonic circulation 

Embryonic membrane 

Eminence 

Eminentia medialis 

Emissary vein (Emissarium) 

Enamel of teeth 

Enarthrosis 

Encephalon 

End (terminal) arteries 

End-brain 

23. 

வெட்டூப்பல்என்புக்கான் 

(செலி) மீளச்சேர்கான் 

நாக்கீழ்ப்பெருங்கான் 

நாக்&ழ்ச்சிறுகான் 

தோற்பை--சிறுவட்டுவக்கான் 

நாளக்கான், நாளத்தூம்பு 

முன்சிறுகுடற்கோணம் 

முன்சிறுகுடற்சுரப்பி 

முன்சிறுகுடல்--குடற்குறை மடிப்பு 
மூன்சிறுகுடல், பன்னிருவிரவி 

வன்றாயி 

செவி 

புறமுதலுருப்படை 

புறமு.த ஓருப்பக்கப்பிளவு 
புறமுதலுரு எல்லைப்பிளவு 
புறமுதலுருச்சில்வியப்பிளவு 

புறமுதலுருச்சுருளையென்பு 
முட்டை 

முட்டைப்புடைப்பு . 

முட்டைக்கரு 

“ முட்டைப்பல் ”” 

வெளித்தள்ளுதொளை, வீசல்தொளை 

மீள்சத்திமென்சவ்வு 

முன்னங்கால்மூட்டு 

முளையவியல் 

முளைச்சுற்றோட்டம் 

முூளையமென்சவ்வு 

உயர்ச்சி, புடைப்பு 

மைய உயர்ச்சி 

தூதநாளம், தூதச்சிரை 

பல்மிஸிரி 

உட்பொருத்து 

மூளையம், என்கெபலன் 

தன்முடிவு நாடி 

முடிவிடமூளை
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Endocardium 

Endocrine body 

Endolymph 

Endolymphatic duct 

Endoskeleton 

Endosternm 

Endothelium 

Endothoracie fascia 

Endoturbinate 

Entoderm (Endoderm) 

Entoglossal bone 

Entomarginal fissure 

Epicardium 

Epicondyle 

Epidermis 

Epididymis 

Epidural space 

Epigastric zone 

Epiglottic cartilage 

Epiglottis 

Epihyoid 

Epiphyseal cartilage 

recess 

Epiphysis cerrebri (Pineal body) 

Epiploic foramen 

Epistropheus (Axis) 

Epithelium 

Epoophoron 

Equator of eye . 

Erectile tissue 

Ergot 

Eruption of teeth 

Ethmo-turbinate 

Ethmoid bone 

Ethmoidal artery 

crest 

foramen 

இதயவறையகச்சவ்வு 

அகஞ்சுரக்குஞ் சிற்றுடல் 

அக நிணநீர் 

அக நிணநீர்க்கான் 

அகவன்கூடு 

அகமார்பென்பு 

அகவணி 

அகநெஞ்சுப்பட்டை 

அகச்சுருளை என்பு 

உட்டோல் (அகழுதலுருப்படை) 

உண்ணாவென்பு 

உள்ளெல்லைப்பிளவு 

இதயமேற்சவ்வு 

புறமூட்டுக்குமிழி 
மீந்தோல் (மேற்றோல்) 

விதைமேற்றிணிவு 

மேல்வன்வெளி 

மேல்வமிற்றுவலயம் 

மூச்சுக்குமல்வாய்பூடிக்கசியிழையம் 

மூச்சுக்குமல்வாய்மூடி 

மேலுவையுரு 

மேலென்புமுளைக் கசியிழையம் 

மேலென்புமுளை இடைவெளி 

மூளைய மேலென்புமுளை (கூம்புருச்சிற் 

அடல்) 
குடற்பாவு குடையம் 

எப்பிஸ்றோபியஸ் (அச்சென்பு) 

மேலணி 

மேல்முட்டை தாங்க 

கட்சமகோடு 

மிமிர்த்தமையம் 

எகொற்று 

பல்தகோன்றல் 

நெய்யரி-சுருளை என்பு 

நெய்யரியென்பு 

நெய்யரித் தமனி 

நெய்யரியுச்சி 

நெய்யரிக்குடையம்



fossa 

meatus 

nerve 

sinus Se 

Eustachian tube (Auditory tube) 

Excretory duct 

Exocrine gland 

Extension .. 

Extensor carpi obliquus 

carpi radialis 

carpi radialis brevis (M) 

carpi radialis longus 

carpi ulnaris (M) 

digitalis brevis 

fossa 

hallucis longus 

External capsule 

circumflex artery 

cremaster 

ear ன 

iliac artery 

intercostal muscle 

maxillary artery 

ophthalmic artery 

optic axis 

pudie artery 

spermatic artery 

thoracic artery 

Eye 

ball 

Eyelash 

Eyelid 

F 

Fabricius Bursa of 

Face 

Facet 

25 
நெய்யரி 

நெய்யரிக்குழாய்வாய் 

நெய்யரி நரம்பு 

நெய்யரிக்குடா 

ஊஸ்தேக்கியோவின் குழாய் (செவிக் 
குழாய்) 

கழிவுக்கான் 

புறஞ்சுரக்கும் சுரப்பி 

நீட்டம் 

சரிவுமணிக்கட்டு நீட்டி 

ஆரைமணிக்கட்டூ நீட்டி 

ஆரைமணிக்கட்டூ குறுகநீட்டி 

ஆரைமணிக்கட்டு நீளநீட்டி, 

அரந்தி மணிக்கட்டு நீட்டி 

விரல்குறுகநீட்டி 

நீட்டிக்குழிவு 
காற்பெருவிரல் நீளநீட்டி 

வெளியுறை 

வெளிவிருத தவளைநாடி 
வெளித்தொங்குதசை 

வெளிச்செவி 

வெளிப்புடைதாங்கத் தமனி 

வெளி விலாவிடைத்தசை 

வெளி அனு நாடி 
வெளிக்கண் நாடி 

வெளிப்பார்வை அச்சு 

வெளிப்பிறப்புறுப்புத் தமனி 

வெளிலிந்துத் தமனி 
வெளிநெஞ்சறைத் தமனி 
கண் 

கண்விழி 

கட்புருவம் 

கண்மடல் 

பபிறீசியசின் இழி 

முகம் 

முகப்பு, சின்முகம்
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Facial 

artery 

bone 

canal 

~ crest 

cutaneous muscle 

nerve 

nucleus 

tuberosity 

vein 

Facies (aspect) 

Facies serrata 

Falciform ligament 

Fallopian tube 

False nostril 

vertebra. . 

vocal cord 

wing... 

Falx cerebri 

Fan (tail) .. 

Fascia 

bulbi 

மாய... aa 4 

lata 

propria .. 

transversalis 

Fasciculus 

cuneatus 

gracilis .. 

Feather 

Femoral artery 

canal 

fascia 

lamina 

nerve 

vein 

Femero-patellar joint 

patellar ligament 

tibial joint 

முகத்துக்குரிய 
முகநாடி, முகத்தமனி 

முக என்பு 

முகக் கால்வாய் 

முகவுச்சி 

முகத்தோற்றசை 
முக நரம்பு 

முகக்கரு 

முகடு தாட்கதளைய் 
முக நாளம், முகச்சிரை 

முகப்பு, கலை 

சரொதிமுகப்பு 
அரிவாளுரு இணையம் 

பலோப்பியோக்குழாய் 

பொய்மூக்குக்குழி, தவற்றுமூக்குக்குழி 
தவற்றுமுள்ளந்தண்டு 
துவற்றுக்குரல்நாண் 

தவற்றுச்சிறகு 
மூளைய அரிவாள் 

விசிறி (வால்) 

பட்டை 

முூ€ழ்ப்பட்டை 

காற்சிறைப்பட்டை 

அகலப்பட்டை 

கன்பட்டை 

குறுக்குப்பட்டை 

சிறுபட்டை 

ஆப்புருச்சி றுபட்டை 

மெல்லிப்பட்டை 

சிறகு, இறகு 
தொடைநாடி, தொடைத்தமனி 

தொடைக்கால்வாய் 

தொடைப்பட்டை 

தொடைஞாணி, தொடைத்தகடு 

தொடைநரம்பு 
தொடை நாளம், தொடைச் சிரை 

தொடை -மூட்டூச்சில் மூட்டு 

தொடை-தொட்டுச்சில் இணையம் 
தொடை-கெண்டடை மூட்டு



Femur 

Fenestra cochlea 

rotunda 

vestibuli 

Fertilisation 7" 

Fetlock (metacarpo-phalangeal 

joint) 

Fibre 

Fibril 

Fibro-cartilage 

Fibrous capsule 

coat 

layer 

membrane 

ring 
sheath 

tunic 

Fibula 

Fibular tarsal bone (Astraglus) 

Filiform papilla 

Fillet 

Filoplume .. 

Filum terminale 

Fimbria 
First carpal bone 

First segmentation nucleus 

Fissure 

Fixed vertebra 

Flat bone .. 

Flexion 

Flexor carpi radialis 

carpi ulnaris 

digitalis longus 

digitalis pedis longus 

hallucis .. 

hallucis brevis 

nallucis longus 

pollicis brevis 
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தொடையென்பு 

நத்தைச்சுருட்பலகணி 

சக்கரப்பலகணி 

,தலைவாயிற் பலகணி 

கருக்கட்டல் 

பெற்லொக்கு (முட்டிக்கால்) 

பெற்லொக்குமூட்டு (முட்டிக்கால்மூட்டூ) 

தார், தும்பு 

ுண்ணார் 

நார்க்கசியிழையம் 

நார்மய உறை 

நார்மய மேற்போர்வை 

நார்மயப்படை 

நார்மய மென்சவ்வு 

நார்மய வளையம் 

நார்மய மடல் 

நார்மயக்கலிப்பு 

மட்டையென்பு, கணைக்கால்வெளி 

யென்பு (பிபுலா) 

மட்டைக்கழல் என்பு (பரடூ) 

இழையுருச்சிம்பி 
தார்ப்பட்டிகை 

நார்ச்சிறை 

முடிலிழை 
மருவும் 

முதல்மணிக்கட்டென்பு 

முதல்துண்டக்கரு 

பிளவு 

நிலையான முள்ளென்பு 

தட்டையென்பு 

மடக்கல் 

ஆரைமணிக்கட்டு மடக்க 

அரந்இ-மணிக்கட்டு மடக் 

விரல்நெடுமடக்இ 

பாதவிரல் நெடுமடகஇ 

பாதப்பெருலிரல்மடக்இ 

பாதப்பெருவிரற் குறுமடக்க 

பாதப்பெருவிரல் நெடுமடக் 

முன்னங்காற்பெருவிரற் குறுமடக்௪
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Flexure a 

Floating rib (Vertebral rib) 

Floccular fossa 

Flocculus . 

Floor of mouth 

Foetal circulation 

lung 

Foetus 

Fold 

Foliate papilla 

Folium 

Follicle oa 

Folliculi oophori (Overian follicles) 

Foramen . 

Foramen alare parvum 

caecum . 

ethmoidale 

incisivuam 

lacerum anterius 

magnum 

orbito-rotundum 

ovale 

rotundum 

triosseum 

venae cavae 

Fore-brain 

Fore-foot .. 

Formatio reticularis 

Fornix 

cerebri .. 

conjunctivae 

vaginae .. 

Fossa 

clitoridis 

glandis .. 

hyaloidea 

ovalis 

மடங்கல், வளைவு 

நீந்துமிடுப்பென்பு (முள்ளந்தண்டு 

விலா) 

கம்பளிச்சிறுகற்றைக் குழிவு 

கம்பளிச்சிறுகற்றை 

வாய்த்தளம் 

கருவுறாச்சுற்றோட்டம், முதிர்மூலவுருச் 
சுற்றோட்டம் 

கருவுருச்சுவாசப்பை - 

முதிர்மூலவுரு, மு;திர்மூளையம், 
புருணம் 

மடிப்பு 
இலைச்சிம்பி 

இலையம் 

புடைப்பு 
சூலக முட்டைதாங்இ 

குடையம் 

இறகென்புச்சிறுகுடையம் 

குருட்டுக்குடையம் 

நெய்யரிக்குடையம் 

வெட்டூப்பல் என்புக்குடையம் 

முன்௫ழி குடையம் 

பெருங்குடையம் 

கட்குழிச்சக்கரக்குடையம் 

முட்டையுருக்குடையம் 

சக்கரக்குடையம், கோளக்குடையம் 

மூவென்புக்குடையம் 

பெருநாளக்குடையம் 

முன்மூளை 

முன்னங்கால் 

வலையுருவமைப்பு 

பாவுகட்டி 

மூளைப்பாவுகட்டி 

பிணிக்கைப்பாவுகட்டி 

யோனிமடற்பாவுகட்டி, 
குழிவு Si 

பெண்குறிக்குழிவு, இளைத்துரக்குநிவு 
பினமுகைக்குழிவு 
பளிங்குருக்குழிவு 
மூட்டைப்புருக்குழிவு



Fossa rhomboidea 

Fossula 

Fourth carpal bone 

ventricle 

Fovea 

capitis 

dentis 

pterygoidea 

Foveola 

Fraenula labii 

Frenum linguae 

Frog of hoof 

stay 

Frontal artery 

bone 

crest 

eminence 

nerve 

process 

Frontal region 

sinus 

suture 

vein 

Frontalis 

Fronto-lacrimal suture 

maxillary opening 

maxillary suture 

scutularis 

turbinate sinus 

Fundus 

reticuli 

uteri னு 

Ventriculi 

Vesicae 

Fungiform papilla 

Funiculus 

Furcula (Furca) 

3—R 9639 (10/65) 
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| Bors gee Hoy 
புன்குழிவு 
நான்காம் மணிக்கட்டென்பு 

நான்காம் இதயவறை 

அவல் 

சிரசவல் 

பல்லவல் 

இறக்கையுரு அவல் 

புன்னவல் 

சொண்டுச்சிறுகடி வாளம் 

நாக்கடிவாளம் 

குளம்படித் தவளை 

திறுத்துதவளை 
அதல் நாடி, நுதல்தமனி 
அதலென்பு 
துதலுச்சி 
அதலுயர்ச்சி 

அதல் நரம்பு 

அதல்முளை 
அதற் பிரதேசம் 

அதற்குடா 

நுதல் அசைவில் பொருத்து, 

அதல்தையல் 
அதல் நாளம், நுதற்சிரை 

தல் தசை 
அதல்-கண்ணீர்த்தையல் 

அதல்-அனு வெளி 

அதல்-அனுத்தையல் 
அதல்-புன்பரிசைத் தசை 

அதல்-சுருளைக்குடா 

அடிக்குழி 

சிறுவலைவயிற்று அடிக்குழி 
கருப்பை அடிக்குழி 

உதர அடிக்குழி 

சிறுநீர்ப்பை அடிக்குழி 

காளானுருச்சிம்பி 

புன்னாண் 

கவா
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G 

Gall-bladder .. 

Ganglion 

intercaroticum 

nodosum 

petrosum .. 

spirale 

stellatum .. 

Gartner’s canal 

Gastric 

artery 

gland 

impression 

plexus 

vein .. 

Gastro-duodenal artery 

duodenal vein 

epiploic artery 

epiploic vein 

hepatic artery 

pancreatic fold 

phrenic ligament 

splenic-artery 

splenic omentum 

Gastrocnemius (M) 

Gelatinous marrow 

Gemellus (M) 

Geniculate body 

Ganglion 

Geniculum 

Genio-glossus (M) 

Geniohyoideus (M) 

Genital fold .. 

organ 

system 

Genu 

Genual fissure 

Germinal} epithelium 

பித்தப்பை, பித்தாசயம் 

திரட்டு 

இடைச்சிரசுத்திரட்டு 

கணுத்திரட்டு 
கல்லுருத்திரட்டு 
சுருளித் திரட்டு 

உடுவுருத்திரட்டு 
காட்னரின் கால்வாய் 

உதரத்துக்குரிய 

உதரநாடி, உதரத்தமனி 

உதரச்சுரப்பி 

உதரப்பதிப்பு 

உதரப்பின்னல் 

உதரநாளம், உதரச்சிரை 

உதர-முன்சிறுகுடல் நாடி 

உதர-முன்சிறுகுடல் நாளம் 

உதர-குடற்பாவுநாடி 
உதர-குடற்பாவு நாளம் 

உதர-ஈரல் நாடி 

உதர-கணைய மடிப்பு 

உதர-மென்றகட்டு இணையம் 

உதர-மண்ணீரல் நாடி 

உதர-மண்ணீரல் குடற்கோசம் 

கணைக்காற்பெருந்தசை 

ஊான்பசைமச்சை 

புன்மிதுனம் 

முழைந்தாளுருச்சிற்றுடல் 

முமந்தாளுருத்திரட்டு 
புன்முழந்தாள் 
மோவாய்--நாத்தசை 

மோவாய்---உவையுரு த்துசை 

உற்பத்தி, மடிப்பு 
உற்பத்தி அங்கம் 

உற்பத்தித்தொகுதி 
முழந்தாள் வளைவு 
முழந்தாள் பிளவு 
மூலவுயிர் மேலணி



Ginglymus (Hinge joint) 

Girdle 

Gizzard 

Gland 

Glandulae vestibulares majores 

vestibulares minores 

Glandular stomach (Proventriculus) 

Glans clitoridis 

penis 

Glenoid cavity 

notch 

Gliding movement 

Glomerulus 

Glomus 

Glosso-epiglottic fold 

pharyngeal nerve 

Glottis 

Glateal artery 

fassia 

line 

nerve 

Gluteus accessorius (M) 

medius 

profundus .. 

superficialis ae 

Gomphosis (Peg and Socket joint) 

Gracilis 

Granula iridis 

Granulation .. 

Granulosa membrane 

Great auricular artery 

auricular vein 

colon 

cornua 

mesentery 

metatarsal artey 

Greater curvature 
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பிணையல் மூட்டு 

பரிவேடம் 

அரைப்புப்பை 

சுரப்பி 

பெருந்தேகளிச்சுரப்பி 

சிறுதேகளிச்சுரப்பி 

சுரப்பிமய உதரம் (பிரோதரம்) 

யோனிமடல், பெண்குறிமுண்டம், 
களைத்துரு முண்டம் 

ஆண்குறிமுகை, பீனைமுகை 
சண்ணக்குழி 

சண்ணக்கணு 

நகரசைவு 

மயிர்த்துளைப்பந்து 

கலன்கோளம் 

தாமூச்சுக்குமல்வாய்மூடி, மடிப்பு 

நாதொண்டை நரம்பு, 9 ஆம் மண்டை 

நரம்பு 
மூச்சுக்குழல்வாய் 

பிட்டநாடி, பிட்டத்தமனி 

பிட்டப்பட்டை 

பிட்டக்கோடுூ 

பிட்டநரம்பு 

துணைப்பிட்டம், மேலதிகப்பிட்டம் 

இடைப்பிட்டத்தசை, இடைப்பிட்டம் 

ஆழ்பிட்டம் 

மேற்பரப்புப்பிட்டம் 

முளை தாங்குகுழிமூட்டு 
மெல்லி 

கதிராளிச்சிறுமணி 

சிறுமணியாதல் 

சிறுமணிச்சவ்வு 

பெருஞ்சோணைநாடி 

பெருஞ்சோணை நாளம் 

பெருங்குடற் குறை 

பெருங்கொம்பு 

பெருநடுமடிப்பு 

பெரு அனுகணுக்கால் நடி 

பெருவளைவு
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Greater omentum 

palatine artery 

Grey colum .. 

commissure 

ramus 

ramus communicans 

Groove 

Gross anatomy (Macro Anatomy) 

Ground border 

Gubernaculum testis 

Gum ட் 

Gustatory cell 

organ “rs 

Guttural pouch (Anditory Pouch) 

region 

Gyrus 

cerebri 

dentatus 

H 

Haemal node 

Haemolymph node 

Haemorrhoidal artery (Rect) 

nerve 

plexus 

Hair-follicle . 

stream 

Hair 

whorl 

Hamulus pterygoideus 

Hard palate . 

Hatching 

Haustrum 

Head 

Head-fold 

பெரும்குடற்பாவு, பெருங்குடற்கோசம் 

பேரண்ணநாடி 

சாம்பல்நிரல், நிரைநிரல் 

சாம்பற்பிணைப்பு, நறைப்பிணைப்பு 

சாம்பற்களை, நரைக்கிளை 

நரைத்தொடுக்கும் இளை 

தவாளிப்பு 

மொத்த உடலமைப்பியல் (பேருடல 
மைப்பியல்) 

நில எல்லை 

ஆண்குறி ஆட்சிநாண் 

முரசு 

சுவைக்கலன் 

சுவை அங்கம் 

கண்ட அடைப்பம் (செவி அடைப்பம்) 

கண்டப்பிரதேசம் 

சுழிப்பு 

மூளைச்சுழிப்பு 
பில்லுருச்சுழிப்பு 

குருதிக்கணு 
குருதிநிணநீர்க்கணு, ஈமோலிம்புக் 

கணு 

நேர்குடற்குருதி நாடி 
நேர்குடற்குருஇ நரம்பு 
நேர்குடற்குரு இப்பின்னல் 
உரோமப்புடைப்பு 

உரோம அருவி 

மயிர், உரோமம் 

சுழி 
இறக்கையுருச்சிறுகொளுக், 
வல்லண்ணம் 

பொரித்தல் 

பெருங்குடற்சுருக்கு 
குலை 

தலைமடி



Head kidney (Pronephros) .. 

of muscle .. 

process 

Heart 

Helicis 

Hemisphere .. 

Hepatic artery 

duct 

plexus 

vein ன 

Hepato-renal ligament 

Hiatus aorticus 

oesophageus 

Hilus 

Hind-brain 

Hip bone 

joint 

Hippocampal commissure .. 

fissure 

Hippocampus 

Histology 

Hock 

bone 

joint 

Hoof 

Horizontal 

Horn 

core 

Horny lamina 

Humeral articular surface .. 

Humerus 

Humor 

Hyaloid canal 

membrane 

Hydatides terminales 

Hymen 

Hyo-epiglotticus (M) 
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தலைச்சிறுநீரகம் 

,தசைத்தலை 

தலை முளை 
இதயம், இரத்தாசயம் 

சுரிதசை 

பாதிக்கோளம் 

ஈரனாடி, ஈரல்தமனி 

ஈரற்கான் 

ஈரற்பின்னல் 

ஈரனாளம், ஈரற்சிரை 

ஈரல்-சிறுநீரக இணையம் 

பெருநாடி அங்காப்பு 

கள-அங்காப்பு 

ஐலசு, கலம் 

பின் மூளை 

இடுப்பென்பு 

இடப்புமூட்டு 
இப்போகம்பசுப் பிணைப்பு 

இப்போகம்பசுப்பிளவு 

இப்போகாம்பசு, கடற்குதிரை 

இழையவியல் 

பின்கணுக்கால்மூட்டு 

பின்கணுக்கால்மூட்டென்பு 

பின்கணுக்கால்மூட்டு 

குளம்பு 

கிடையான 

கொம்பு 

கொம்பகடு 

குளம்புத்தகடு, கொம்புப்பொருள் 

புயலென்புமூட்டுப்பரப்பு 

புயவென்பு 

உடனீர் 

பளிங்குருக்கால்வாய் 

பளிங்குருமென்சவ்வு 

முடிவிடநீர்ப்புடகம் 

லிருத்திமென்றகடு 

உவையரு-மூச்சுக்குழல்வாய் 

மூடித்தசை
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Hyo glossus (M) 

pharyngeus (M) 

Hyoid bone .. 

muscle 

process 

Hyoidean joint 

Hyoideus transversus 

Hypogastric artery 

vein 

zone 

Hypoglossal foramen 

nerve 

Hypophyseal fosss 

Hypophysis cerebri 

Hyporachis (after-shaft) 

Hypothalamic nucleus 

Hypothalamus 

I 

fleal artery 

Heo-caecal fold 

caecal orifice 

caecal valve 

caeco-colic artery 

colic orifice 

colic valve 

Tleum 

Iliac artery 

bone 

fascia 

lamina 

vein Be 

Iliaco-femoral artery 

femoral vein 

Iliacus 

Tlio-hypogastric nerve 

உவையுர௬ு-நாத்தசை 

உவையர௬-தொண்டைத்தசை 

உவையுருவென்பு 

உவையுருத்தசை 

உவையுருமுளை 
உவையுருஷூட்டு 

உவையுருக்குறுக்குத்தசை 
உதரக்கீழ்த்தமனி 

உதரக்கீழ்ச்சிரை 

உதரக்&ழ்வலயம் 

நாக்கீம்க்குடையம் 

நாக்£ழ்நரம்பு, 12 ஆம் மண்டை 

நரம்பு 
கீஹ்வளரிக்குழிவு 

ஹூளையக்க8ழ்வளரி, மூளையக்கபவளரி 

பின்தண்டு 

பரிவகக்&ழ்க்கரு 

பரிவகக்&ழ், உபதவம௪ 

சுருட்குடல்தமனி 

அருட்குடல்-குருட்டுக்குமல் மடிப்பு 
சுரட்குடல்-குருட்டுக்குமல் தொளை 
எருட்குடல்-குருட்டுக்குழல் வால்வு 

சுருட்குடல்-குருட்டுக்குழல்-பெருங் 

குடல் நாடி 
குருட்குடல்-பெருங்குடல் தொளை 

சுருட்குடல்-பெருங்குடல் வால்வு 
சுருட்குடல்-பின்சிறுகுடல் 

புடைதாங்கி நாடி 

புடைதாங்கி என்பு 

புடைதாங்கப் பட்டை 
புடைதாங்கக் தட்டி 

புடைதாங்குச் சிரை 

புடை தாங்க-தொடைந டி 

புடைதாங்க-தொடைச்சிரை 

புடைதாங்கித் தசை 

புடைதாங்க-உ தரக்8ழ் தரம்பு



Tlio inguinal nerve 

lumbar artery 

lumbar ligament 

lumbar vein 

pectineal eminence 

pectineal line 

psoas (M) .. 

Ilium 

Impression 

Incisive bone 

foramen 

Incisivus inferior 

superior 

incisor artery 

teeth 

Incisura, 

Incus 

Inferior check ligament 

labial artery 

umblical artery 

Infra-orbital artery 

canal 

orbital foramen 

orbital nerve 

orbital pouch 

vein 

Infraspinatus 

lymph node 

lymph vessel 

Infratemperal fossa 

Infratrochlear nerve 

Infundibular recess 

Infundibulum 

Inguinal cana} 

ligament 

pouch 

ring 
Inlet 
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புடைதாங்கி-கவட்டு நரம்பு 

புடைதாங்-நாரித் தமனி 

புடைதாங்க- நாரிமிணையம். 

புடைதாங்க-நாரிச்சிரை 

புடைதாங்க-சீப்புப்புடைப்பு 

புடைதாங்5-சீப்புக்கோடு 

புடைதாங்கி- நிதம்பம் 

புடைதாங்கி 

பதிப்பு 

வெட்டென்பு 

வெட்டுக்குடையம் 

£ழ்வெட்டித்தசை 

மேல்வெட்டித்தசை 

வெட்டென்புநாடி 

வெட்டூபல் 

வெட்டல் 

பட்டடையரு, பட்டடை 

£8ழ்த் தடுப்பிணையம் 

கீழ் உதட்டுநாடி 

ஈழ்க்கொப்பூழ்நாடி 

கட்குழிக்கீழ்நாடி 
ககட்குழிக்€ம்க் கால்வாய் 

கட்குழிக்கழ்க்குடையம் 

கட்குழிக்கீழ் நரம்பு 

கட்குழிக்கிழ் அடைப்பம் 

கட்குழிக்€ம் நாளம் 

கீழ்முள்தசை 

8ழ்முள் நிணநீர்க்சணு 

கீம்முள் நிணநீர்க்கலன் 

கீழ்க்கடை நு.தற்குழிவு 
£ழ்க்கப்பியுருநரம்பு 

புனலுருஇடைவெளி 

புனலஓுரு 

கவட்டுக்கால்வாய் 

கவட்டு இணையம் .. 

கவட்டு அடைப்பம் 

கவட்டூவளையம் 

உட்புகுவழி
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Inner ear 

Innominate bone 

Inscriptiones tendineae 

Insertion of muscle 

Insulin 

Interalveolar septum 

space 

Interarytenoid cartilage 

Inter-brain 

Intercalated .e .. 

Intercarotid artery 

Intercarpal joint 

Intercarpal sac 

Intercartilaginous muscle .. 

Intereavernous sinus 

Intercentral joint 

Interchondral ligament .. 2. 

Intercondyloid eminence 

Intercornual joint a3 os 

Intercostal artery 

muscle 

nerve 

space 

vein 

Interdental space 

Interdigital ligament 

pouch 

Interlobar fissure 

Interlobular bronchi 

tissue 

Intermedial 

Intermediate carpal bone .. 

cell-mass 

lobe 

zone 

Intermetacarpal joint 

Intermuscular septum 

உற்காது 

நிருநாமவென்பு 

கசைநார்த்தீட்டு, சிரைத்தீட்டு 

தசைப்புகுத்துகை 

இன்சுலின் 

இடைச்சிற்றறைப் பிரிசுவர் 

இடைச்சிற்றறை இடைவெளி 

இடைத்துடுப்புக்கசியிமையம் 

இடைநூளை 

இடைபுகுந்த 
சிரசிடைநாடி 

மணிக்கட்டிடைமூட்டு 

மணிக்கட்டிடைப்பை 

கசியிழைய இடைத்தசை 

பல்குகை இடைக்குடா 

மைய இடைமூட்டு 

கசியிழைய இடையிணையம் 

மூட்டுக்குமிழிமிடை உயர்ச்சி 

கொம்புரு இடைமூட்டு 
விலாவிடைநாடி 

விலாவிடைத்தசை 

விலாவிடை நரம்பு 

விலாவிடை இடைவெளி 

விலாவிடை நாளம் 

பல்லிடை இடைவெளி 

விரலிடை இணையம் 

விரலிடை அடைப்பம் 

சோணையிடைப்பிளவு 

சிறுசோணையிடைக்களே மூச்சுக்குழாய் 

சிறுசோணையிடை இழையம் 

இடையான 

இடைமணிக்கட்டென்பு 

இடைக்கலத் திணிவு 

இடைச்சோணை 

இடைவலயம் 

அனுமணிக்கட்டு இடைமூட்டு 

தசையிடைப்பிரிசுவர்



Internal capsule 

ear a 

illiac artery 

intercostal muscle 

maxillary artery 

ophthalmic artery 

pudic artery 

spermatic artery 

thoracic artery 

joint 

Interosseous ligament 

medius muscle 

membrane 

muscle 

nerve 

space 

tendon 

vein . 

Interparietal bone 

Interpeduncular fossa 

Tnterphalangeal joint 

Interscutularis muscle 

Intersesamoidean ligament 

Interspinalis muscle 
Tnterspinous ligament 

Interstice . 

Intertarsal sac 

Intertransversalis 

caudae 

colli ன 

lumborum 

Intertransverse joint 

Intertuberal bursa 

groove .. 

Intervenous creast 

Interventricular foramen .. 
septum . ws 

Intervertebral fibro-cartilage 

foramen. . 

57 

உள்ளுறை 

உட்செவி 

உட்புடைதாங்கி நாடி. 

உள் விலாவிடைத்தசை - 

உள் அனுத்தமனி 

உட்கண்ணுக்குரிய நாடி 
உட் பிறப்புறுப்பு.த்.தமனி 
உள் விந்து நாடி 
உள் நெஞ்சறைநாடி 
உள்மூட்டு 

என்பிடை இணையம் 

aro ent. BOS Sone 

என்பிடை மென்சவ்வு 

என்பிடைத் தசை 

என்பிடைநரம்பு 

என்பிடைவெளி 

என்பிடைத் தசைநார் 

என்பிடைச்சிரை 

சுவரிடையென்பு 

தண்ட்டி இடைக்குழிவு 
விரற்றுண்ட இடைஞமூட்டு 

கேடயவுரு இடைத்தசை 
எள்ளுரு இடை இணையம் 

முள் இடைத்தசை 

முூள்ளிடை இணையம் 

சிற்றிடைவெளி 

கழலிடைப்பை 

குறுக்குமுளே இடைத்தசை 
குறுக்குமுளை இடைவால்தசை 

குறுக்குமுளை இடைககரீவத்தச 
குறுக்குமுளை இடைநாரித்தசை 

இடைக்குறுக்கு என்புமூட்டு 

இடைக்குழாயுருக்கழி 
இடைக்குழாயுரு ததவாளிப்பு 
இடைநாள உச்ச 

பம்பறை இடைக்குடையம் 
இதயக்மூறை இடைப்பிரிசுவர் 
முள்ளந்தகண்டென்பிடைநார் கசியி 

மையம் 

முள்ளந்தண்டென்பிடைக்குடையம்
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Intestine 

Intra-articular ligament 

Intraosseous plexus 

Tris aia 

Irregular bone 

Ischiatic spine 

Ischio-cavernosus muscle 

Ischio-urethral muscle 

Ischium 

Islets of Langerhans 

Isthmus faucium 

oesophagi .. 

J 

Jejuno-ileum 

Jejunum 

Joint 

cavity 

Jugal bone 

Jugular foramen 

ganglion 

vein 

Jugum 

Junctura 

K 

Kerat-hyoideus 

pharyngeus 
Keratohyoid 

Kidney 

Knee 

cap 

joint 

Knot of Hensen 

Kupffer cell 

குடல் 

இடை-மூட்டு இணையம் 

இடை என்புப்பின்னல் 

கதிராளி 

சீரில் என்பு 

நாரியமுள் 

நாரிய-பற்குகைத்தசை 

தாரிய-சிறுநீர்வழமிநாளம் 

நாரியம் 

இலங்கானின் சிறு தீவுகள் 

பூசந்திப்பின்வாய்க்குகை 

பூசந்திக்களம் 

இடைச்சிறுகுடல்-சுருட்குடல் 

இடைச்சிறுகுடல் 

மூட்டு, பொருத்து 
மூட்டுக்குழி 
யுகவென்பு 

கழுத்துக்குடையம் 

கழுத்துந்திரட்டு 
கழுத்து நாளம் 

யுகம் 

சந்தி 

கெரற்றோ-உவையுரு 

கெொற்றோ-தொண்டைத்் தசை 

கெராற்றோ-உவையரு என்பு 

சிறுநீரகம், ஊறுநீரகம் 

முழங்கால் 

முழங்கால் கவிப்பு 

முழங்கால் மூட்டு 

என்சனின் முடிச்சு 

குப்பர்க்கலம்



L 

Labia vulvae 

Labial gland 

nerve 

vein 

Labium 

Labyrinth 

Labyrinthine wall 
Lachrymal apparatus 

artery 

bone 

bulla 

canal 

caruncle 

duct 

foramen 

fossa 

gland 

groove 

lake 

nerve 

pouch 

process 

sac 

sinus 

tubercle 

Lacteal 

Lactiferous duct 

sinus 

Lacuna 

Lake (Lacrimal) 

Lamina basalis 

choriocapillarig 

cribrosa sclerae 

elastica 

externa ss 

fucsa (Suprachoriod lamina) 

interna .. 

lateralis 
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யோனிச்சொண்டுூ 

சொண்டுச்சுரப்பி 

சொண்டு நரம்பு 

சொண்டு நாளம் 

சொண்டு 

சிக்கல் வழி 

சிக்கல்வழிச்சுவர் 

கண்ணீருபகரணம் 

கண்ணீர்ததமனி 

கண்ணீர் என்பு 

கண்ணீர்க்குமிழி 

கண்ணீர்க்கால்வாய் 

கண்ணீர் மேல்வளர் தசை 

கண்ணீர்க்கான் 

கண்ணீர்க்குடையம் 

கண்ணீர்க்குமிவு 

கண்ணீர்ச்சுரப்பி 

கண்ணீர் தவாளிப்பு 

கண்ணீர்க்குளம் 

கண்ணீர் நரம்பு 

கண்ணீர் அடைப்பம் 

கண்ணீர் முளை 

கண்ணீர்ப்பை 

கண்ணீர்க்குடா 

கண்ணீர்ச்சிறுமுழ் 

குடற்பாற்கான், பால்போன்ற, பாலுக் 
கூரிய 

பாற்கான் 

பாற்குடா 

கலனிடைக்குழி 

குளம் 

அடித்தள ஞாணி 
கோரியமயிர்த்துளேஞாணி 

சல்லடைவன் கோது ஞாணி 

மீள்சத் தஞாணி 

புறஞாணி 
தோலுருஞாணி (மேல் தோலுருஞாணி) 

உள்ஞாணி 

பக்க ஞாணி
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Lamina limitans 

omasi 

propria . 

spiralis ossea 

suprachoroidea 

terminalis 

transversalis 

vasculosa 

Laminar corium 

layer 

Large intestine 

Laryngeal artery 

gland 

nerve 

succule .. 

Larynx 

Lateral circumflex artery . 

coccygeal artery 

digital artery 

digital extensor 

fissure 

fossa 

ligament 

mesoderm 

nasal artery 

planter artery 

sacral artery 

sacral crest 

stria 

surface .. 

tarsal artery 

ventricle 

volar digital artery 

volar metacarpal artery .. 

Lateralis nasi 

Latissimus dorsi 

Layer 

Lemniscus 

எல்லைஞாணி 

மூன்றாமிரைப்பை ஞாணி 

உண்மை ஞாணி 

சுருளென்பு ஞாணி 

மேல்தோலுருஞாணி 
முடிவிட ஞாணி 

குறுக்குத்தசை ஞாணி 
காவுகலன் ஞாணி 

ககட்டூட்சருமம் 

குகட்டுப்படை 

பெருங்குடல் 

குரல்வளைத்தமனி 

குரல்வளைச்சுரப்பி 

குரல்வளை நரம்பு 

குரல்வளை சாறு 

குரல்வளை 

பக்கப்பரிவிரித் தமனி 

பக்கக்குமிலலகுத்தமனி, பக்கவால் 
தமனி 

பக்கவிரல்தமனி 

பக்கவிரல்நீட்டி 

பக்கப்பிளவு 

பக்கக்குழிவு 

பக்க இணையம் 

பக்க இடைமுதலுருப்படை 

பக்க நாசுத்தமனி 

பக்க உள்ளங்கால்தமனி 

பக்கத்திருவென்புத் தமனி 
பக்கத்திருவென்புச்சிகை 

பக்கவரி 

பக்கப்பரப்பு 

பக்கக்கழல் தமனி 

பக்கமூளையறை 

பக்க இச்சையில்விரல்நாடி. 

பக்க இச்சையில் அனுமணிக்கட்டு நாடி 
பக்கமூக்குத் தசை 

மதுகறவகல்வுத்தசை 
படை 

மூளைஞாண்



Lens 

placode . 

Lenticular nucleus 

papillae .. 

Lesser curvature 

palatine artery 

Levator labii superioris proprius 

nasolabialis 

palati 

palpebrae superioris 

rostri 

Laevatores costarum 

Lieberkuhn’s gland 

Ligament .. 

Ligamenta flava 

Ligamentum arteriosum 

denticulatum 

nuchae .. 

pectinatum iridis 

spirale cochleae 

Limiting sulcus 

Line = 

Linea alba .. 

phrenico-costalis 

Lingual artery 

follicle 

gland 

muscle 

nerve 

process .. 

vein 

Lingula 

Lining 
Lips 

Liquor folliculi 

pericardii 

Pleurae ., 

Liver 
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வில்லை 

வில்லைப்பிளக்கோட்டு, வில்லைத்தகட்டுரு 

சிறுலில்லைக்கரு 

சிறுவில்லைச்சிம்பி 

சிறுவளைவு 

சிறு அண்ணத்தமனி 

உண்மைமேலுதட்டூ உயர்த்தி 

நாசுத்தட்டுயர்த்தி 
அண்ண உயர்த்தி 

மேற்கண்மடலுயர்த்தி 

அலகூருமுளை உயர்த்தி 

விலா உயர்த்தித்தசை 

இலிபேக்கூனின் சுரப்பி 

இணையம் 

மஞ்சள் இணையம் 

நாடியிணையம் 

புன்பல்லுரு இணையம் 

பிடர் இணையம், எருத்த இணையம் 

சிப்புரு-கதிராளி இணையம் 

சுருளி நத்தை இணையம் 

எல்லைக்குடா 

கோடு 

வெண்கோடு 

மென்றகட-விலாக்கோடு 

நாநாடி, நாத்தமனி 
நாப்புடைப்பு 

நாச்சுரப்பி 

நாத்தைசை 

நாநரம்பு 

நா முளை 
நா நாளம், நச்சிரை 

சிறு நா 

ததி 
உதடு 

புன்புடைப்புத் திரவம் 

பரிவிரித் திரவம் 

புடைச்சவ்வுத் திரவம் 

ஈரல்
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Lobe ss 

Lobar bronchiole 

Lobulation 

Lobule 

Long bone. . 

digital extenser 

digital flexor 

Longissiumus atlantis 
capitis 

capitis et atlantis 

cervicis .. 

costarum 

dorsi ‘ 

Longitudinal fissure 

groove .. 

sinus... 

Longus colli 

Lumbar 

artery .. 

enlargement 

ganglion. . 

nerve 

vein . 

vertebrae 

Lumbo-costal arch 

dorsal fascia 

sacral plexus 

Lumbricalis 

Lung 
Lymph 

duct 

880 

gland 

node 

nodule .. 

sinus 

vessel 

Lymphatic duct 

system .. 

Lymphocyte 

Lyssa 

சோணை 

சோணைக்களேமூச்சு 

சிறுசோணையாதல் 

சிறுசோணை, சிறுமடல் 

நீள என்பு 

நீளவிரல்நீட்டி 

நீளவிரல்மடக்இ 

அத்திலசுநெடுநீளத்தசை 
தலைநெடுநீளத்தசை 
தலை அத்திலசு நெடுநீளத்தசை 
கழுத்துநெடுநீளத்தசை 
விலா நெடுநீளத்தசை 

முதுகுப்புறநெடுநீளத்தசை 
நீளப்பிளவு 

நீளத்தவாளிப்பு, நீள இணையம் 

நீளக்குடா 

சவடி நீளத்தசை 
நாரி 

நாரி நாடி 
நாரிவிரிவு 

நாரித்திரட்டு 

நாரிதரம்பு 
நாரி நாளம், நாரிச்சிரை 

நாரி முள்ளந்தண்டென்பு 
நாரி விலாவில் 

தாரி--முதுகுப்பட்டை 

நாரி--இருவென்புப் பின்னல் 

நாக்குளித் தசை 
அரையீரல் 

நிணநீர் 

நிணநீர்க்கான் 

,நிணநீர்ப்பை, நிணநீர்வட்டுவம் 

'நிணநீர்ச்சுரப்பி 

நிணநீர்க்கணு 

,நிணநீர்ச்சிறுகணு 

,நிணநீர்க்குடா 

,நிணநீர்க்கலன் 

நிணநீர்க்கான் 

,நிணநீர்மண்டலம் 

நிணநீர்க்குழியம் 
மர்மம் (விசர்நோய்) (லிசா



M 

Macroscopic anatomy 

Macrosmatic animal 

Macula acousticum 

Malar bone 

Malaris 

Male pronucleus 

Malleolus .. 

Malleus 

Malphigian layer 

Mammal 

Mammary artery 

gland 

Mammillary body 

process .. 

Mandible .. 

Mandibular alveolar artery 

canal 

duct 

foramen 

gland 

joint 

muscle .. 

nerve 

notch 

space 

teeth 

Manubrium sterni 

Manus 

Marginal cartilage 
fissure 

pole 

Margo plicatus 

Marrow of bone 

space 

Masseter (M) 
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பேருடலமைப்பியல், மொத்த உடல 

மைப்பியல் 

மிகுமண நுகர்விலங்கு 

ஒலிப்பொட்டு, செவிப்புலப்பொட்டு 

கதுப்பென்பு 

கதுப்புத்தசை 

ஆண்முதிர்வுவழிக்கரு 
சிறுசம்மட்டி 

சம்மட்டியுருவென்பு 

மல்மீசியப்படை 

முலையூட்டி 

முலைநாடி 
முலைச்சுரப்பி, பான்மடிச்சுரப்பி 

சிறுமுலைச்சிற்றுடல் 

சிறுமுலைமுளை 

சிபுகம் 

சிபுகச்சிற்றறைத்தமனி 
சிபுகக்கால்வாய் 

இபுகக்கால்வாய், சிபுகக்கான் 

சிபுகக்கால்வாய்க் குடையம் 

சிபுகக்கால்வாய்ச் சுரப்பி 

சிபுகக்கால்வாய் மூட்டு 

சிபுகக்கால்வாய்த் தசை 

சிபுகக்கால்வாய் நரம்பு 

சிபுகக்கால்வாய்முடிச்சு, சிபுகமொளி 

சிபுகக்கால்வாய்இடைவெளி 

சிபுகக்கால்வாய்ப்பல் 

மார்புப்பிடியுரு 

கரம், கைபிடி 

எல்லைக்கசியிழையம் 

எல்லைப்பிளவு 

எல்லைத்தம்பம் 

எல்லைமடிப்பு 

என்புமச்சை 

மச்சைவெளி 

மெல்லுந்தசை
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Masseteric artery 

fossa 

nerve 

vein... 

Mastoid border 

foramen 

process .. 

Matrix 

Mazxilla 

Maxillary dental plexus 

foramen 

gland 

nerve 

process .. 

region 

sinus 

teeth 

tuberosity 

vein .. 

Maxillo-turbinate bone 

Meatus 

Medial digital artery 

digital extensor 

epicondyle 

ligament 

malleolus 

plantar artery 

sacral crest 

stria 

Medial supracondyloid crest 

surface .. 

tarsal artery 

volar digital artery 

volar metacarpal artery .. 

Median artery 

nerve 

sulcus 

vein 

மெல்லும் தமனி 

மெல்லும் குழிவு 
மெல்லும் நரம்பு 

மெல்லும் நாளம், மெல்லுஞ்சிரை 

முலையுருவிளிம்பு 

முலையுருக்குடையம் 

முலையுருமுளை 
தாயம் 

அனு 
அனுப்பற்பின்னல் 

அனுக்குடையம் 

அனுச்சுரப்பி 

அனு நரம்பு 
அனு முளை 
அனுப்பிரதேசம் 

அனுக்குடா 

அனுபப்பல் 

அனுக்குழாய்த்தன்மை 
அனுநாளம், அனுச்சிரை 

அனு -சுருளை என்பு 
குமாய்வாய், மியாற்றசு 

நடுசார்விரல்தமனி 

நடுவிரல்நீட்டி 

நார் புறமூட்டுக்குமிழி 

நடுசார் இணையம் 

நடுசார்சிறுசம்மட்டி 

நடுசார் உள்ளங்கால்தமனி 

நசோர்திருமுடி 
நடூசார் வரி 

தடூசார் உயர்மூட்டுக்குமிழியுருமுடி 

நடூசார் பரப்பு 

நடூசார் கழல்தமனி 

நடசார் தளத்தமனி 

தடசார் தள அனுமணிக்கட்டுநாடி 

டுக்கோட்டுத் தமனி 

நடூக்கோட்டு நரம்பு 

நடுக்கோட்டுச்சால் 

,நடுக்கோட்டுச்சிரை



Mediastinal pleura 

septum .. 

space 

surface .. 

Mediastinum thoracis 

Medilateral fissure 

Medulla 

_ oblongata 

Medullary artery 

cavity 

lamjna 

substance 

velum 

Melanophore 

Membrana basilaris 

nictitans (8rd eye lid) 

propria .. 

tympani. . 

vestibularis 

Membrane 

of bone .. 

Membranous labyrinth 

Membrum .. 

Meningeal vein 

Meninges .. 

Meniscus 

Mental artery 

foramen 

Mentalis 

Mentum (Chin) 

Meridian 

Mesaticephalic skull 

canal 

Mesencephalon 

Mesenteric ganglion 

plexus 

vein 

Mesentery 

4—R 9639 (10/65) 

இடைக்குற்றேவலிப்புடைச்சவ்வு 

இடைக்குற்றேவலிப் பிரிசுவர் 

இடைக்குற்றேவலி வெளி 

இடைக்குற்றேவலிப் பரப்பு 

இடைக்குற்றேவலி நெஞ்சறை 
நடுப்பக்கப்பிளவு 

மையவிழையம் 

தநிள்வளையமையவிமையம் 

மையவிழையநாடி 

மையவிழையக்குழி 

மையவிழையத்தட்டு 

மையவிழையப்பொருள் 

மையவிழையத்திரை 

மெலனின் தாங்கி 

அடிமென்சவ்வு 

சிமிட்டுமென்சவ்வு (3 ஆம் 
கண்மடல்) 

உண்மைமென்சவ்வு 

செவிப்பறைமென்சவ்வு 

தலைவாயில்மென்சவ்வு 

மென்சவ்வு 

என்புமென்சவ்வு 

மென்சவ்வுச்சிக்கல்வழி 

அங்கம் 

சரும நாளம், சருமச்சிரை 

சருமங்கள் 

பிறையுரு 
தாடைநாடி, தாடைத்தமனி 

காடைக்குடையம் 

தகாடைத்தசை 

காடை 

நள்வான், மத்திக்கோடு 

இடைக்கபால ஒடு 

இடைக்கபாலக்கால்வாய் 

இடைக்கபாலம் 

தடமடிப்புத்திரட்டு 
நடுமடிப்புப்பின்னல் 

தடுமடிப்பு நாளம், நடுமடிப்புச்சிரை 

நடமடிப்பு
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Mesobronahua ய 

Mesocolon (Colic mesentery’ 

Mesoderm .. se 

Mesoduodenum (Duodenal mesentery) 

Mesogastrio zone 

Mesonephros 

Mesorchium 

Mesorectum 

Mesosalphinx 

Mesosternum 

Mesotendon 

Mesothelium 

Mesovarium 

Metacarpal artery 

bone 

nerve 

pad 

vein. ௦ 

Metacarpo-phalangeal (Fetlock) 

joint 

Metapodium 

Metasternum 

Metatarsal artery 
bone 

fascia 

nerve 

pad 
vein 

Metatarsus 

Metatherian Mammal ் 

Microscopic anatomy (Histology) ~ - 

structure 

Microgmatic animal 

Mid-brain .. 

Middle cocoygeal artery 

colic artery- 

cornua 

இடைக்களேமூச்சுக்குழாய் 
பெருங்குடல்நமேடிப்பு 
நடுத்தோல், இடைத்தோல் 
தடமுன்சிறுகுடல் (முன்சிறுகுடல் 

தமேடிப்பு) 
நடு உதர வலயம் A 

இடைக்கழிநீரகம், இடைநெபுரோசு 

இடைலிதையி 

இடைநேர்குடல், இணைநேர்குடல் , 

குழாய்நடமடிப்பு oe 
இடை அமர என்பு, இடைமார்பென்! 

இடைச்சிரை, இடைத்தசைநார் * 

இடையணி 

சூலகநடுமடிப்பு, இடைச்சூலகத்தி 
அனுமணிக்கட்டநாடி 
அனுமணிக்கட்டு என்பு 

அனுமணிக்கட்டு நரம்பு 

அனுமணிக்கட்டுத்திண்டு 
அனுமணிக்கட்டு நாளம் 

. அனுமணிக்கட்டலிரற்றுண்டகூடட்டு 

அனுபாதம் 

அனுமார்புப்பட்டை 

அனுகணுக்கால்நாடி 
அனுகணுக்கால் என்பு 

அனுகணுக்காற்பட்டை 

அனுகணுக்கால்நரம்பு 

அனுகணுக்கால்திண்டு 

அனுகணுக்கால்நாளம், 

காற்சிரை 

அனுகணுக்கால் என்பு 

முலையூட்டி 
அணுக்க உடலமைப்பியல் (இழைய 
லியல்) : 

அணுக்க அமைப்பு 

குறைமண நுகர்விலங்கு " 
இனை % FP cae 

தீடுக்குமிலலகுநாடி 
தடுக்குடற்குறைநாடி. 
நடக்கொம்பு



Middle ear 

haemorrhoidal artery 

meningeal artery 

sacral artery 

uterine artery 

Moderator band. 

Modiolus 

Molar teeth 

Monorchidism 

Morphology 

Motor fibre 

nucleus 

Mouth 

Movable vertebra 

Mucous coat 

gland 

membrane 

Mucus 

Mullerian duct 

Multifidus cervicis (M) 

dorsi 

muscle 

Multipennate muscle 
Muscle 

Muscular coat 

process .. 

stomach (Gizzard) 

tissue 

Muscularis mucosae 

Musculi papillare 

pectinati 

Musculo-cutaneous nerve 

phrenic artery (Asternal artery) 

spiral groove 

Musculus cutaneus (Panniculus carnosus) .. 

Myenteris plexus 

Mylo-hyoid line 

hyoid nerve 

hyoideus 

Myocardium 

Myology 

17 

நடுச்செவி 

நடுநேர்குடற்குருதித் தமனி 
தடுச்சருமநாடி. 

நடுத்திருநாடி 
நடுக்கருப்பைநாடி 

மட்டாக்குபட்டை 

மொடியோலசு, சிறுநாளி 

கடைவாய்ப்பல் 

ஏகவிதை நிலை 

உருவவியல் 

அயக்கநார் 

இயக்கக்கரு 

வாய் 

இயங்குமுள்ளென்பு 

சீதக்கவசம் 

சதச்சுரப்பி 

சீதமென்சவ்வு 

சீதம் 

மூல்லரின் கான் 

பல்பிளவுக்கமுத்துத்தசை 

பல்பிளவு முதுகுத்தசை 
பல்பிளவுத்தசை 

பல்சிறைத்தசை 

தசை 

குசைக்கவசம் 

கசையாளை 

குசையுதரம், அரைப்புப்பை 

குசையிழையம் 

சீதமென்றகட்டுத்தசையி 

சிம்பியுருத்தசை 
சீப்புருத்தசை 
குசை-தோல் நரம்பு 

குசை-மென்றகட்டுூத்தமனி (மார்புப் 
பின்தமனி) 

தசைச்சுருளித்தவாளிப்பு 

தோல்-தசை (சுழகுத்தசை) 
குடற்றசைப்பின்னல் 

அரைபல்-உவையுருக்கோடு 

அரைபல்-உவையுருநரம்பு 

அரைபல் உவையுருத்தசை 

இதயத்தசையம் 

தசையியல்
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N 

Nasal Artery 

bone 

cavity 

crest 

gland 

muscle .. 

nerve 

process .. 

region 

septum .. 

spine 

vein 

Naso-ciliary nerve 

frontal suture 

labial gland 

lacrimal duct 

lacrimal orifice 

lacrimal suture 

maxillary notch 

maxillary opening 

maxillary suture 

turbinal bone 

Navicular bone 

bursa 

ligament. 

Neck 

of tooth 

Nephrotome 

Nerve 

cell 

fibre 

plexus 

Nervous system 

Nervus dorsalis penis 

intermedius 

transversarius 

Neural groove 

tube 

நாசிநாடி, நாசுத்தமனி 

நாசென்பு 
நாசிக்குழி, நாசுவிவரம் 

நாசிச்சிகை 

நாசிச்சுரப்பி 

நாசித்தசை 
தாசிநரம்பு 
நாசி முளை 
நாசிப்பிரதேசம் 

நாசிப்பிரிசுவர் 

நாசிமுள் 

நாசிநாளம், நாசுச்சிரை 

நாச-பிசிர்நரம்பு 

தாசு-றுதல்தையல் 

நாசு-உதட்டுச்சுரப்பி 

நாக-கண்ணீர்க்கான் 

நாக-கண்ணீர்த்தொளை 

நாசு-கண்ணீர்பொருத்து (தையல்) 

நாகஅனுமொளி 

நாக-அ௮னுத் துவாரம் 

தாசு-அனுத்தையல் 

நாக-சுருளை என்பு 

சிற்றோடவென்பு 

சிற்றோடக்கமி 

சிற்றோட இணையம் 

கழுத்து, Band 

பற்கழுத்து 

நெபுரற்றோம், சிறுநீரகத்துண்டு 
நரம்பு 

நரம்புக்கலம் 

தரம்புநார் 

நரம்புப்பின்னல் 

தரம்புத்தொகுதி, நரம்புமண்டலம் 
பினமுதுகுப்புறநரம்பு 
இடைமையநரம்பு 

குறுக்குநரம்பு 

தரம்புத்தவாளிப்பு 

தரம்புக்குழாய்



Neuroglia (Glia) 

Neurology 

Neurone 

Neuropore ait 

Nictitating membrane (3rd eyelid) 

Nippers (pincers) 

Node 

Nodule 

Nodulus 

Non-striated muscle 

Nostril 

Notch 

Notochord 

Nuchal crest: 

diverticulum 

eminenco : 

Nucleo-cerebellar fasciculus 

Nucleus ambiguus 

amygdaloid 

cuneatus .. 

dorsalis 

gracilis , : 

Nurse cell (Sertolis cell) 
Nutrient artery 

foramen 

0 

Obex (point) 

Obliquus abdominis externus 

abdominis internus 

capitis anterior 

capitis posterior 

dorsalis s. superior 

Veniralis s. inferior 

Obturator artery 

externus 

foramen 
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நரம்புப்பசையிழையம், தரம்புப்பசை 

நாம்பியல் 

தியூறோன் 
நரம்புக்குழி 
(மூன்றாம்ஈண்மடல்) சிமிட்டுமென்சவ்வு 

கவ்வி ் 

கணு 
சிறுகணு 

சிறுகணு 

வரிகொள்ளாத்தசை 

மூக்குத்துளை, நாசித்துவாரம் 

மொளி, முடிச்சு 

முதுகுநாண் 

பிடர் உச்சி, எருத்த உச்சி 

பிடர்க்களைக்குழாய் 

பிடர் உயர்ச்சி 

க௬-மூளிச்சிறுபட்டை 

இிடமில்கரு 

அமிக்டலோயிட்டுக்கரு, வாதுமைக்கரு 

ஆப்புருக்கரு 

முதுகுப்புறக்கரு 
மெல்லிக்கரு 

போசணைக்கலம் (சேட்டோலிக்கலம்) 

போசணைநாடி. 

போசணைக்குடையம் 

ஒபெக்சு (நுனி) 
வயிற்றுவெளிச்சரிவுத். தசை 

வயிற்று உட்சரிவுத்தசை 

தலைமுன்சரிவுத்தசை 
தலைப்பின்சரிவுத் தசை 

மூதுகுப்புற உயர்சரிவுத்தசை 
வயிற்றுப்புறத்தாழ்சரிவுத் தசை 
நெருங்கல்நாடி 

வெளிநெருங்கற்றசை' 

நெருங்கற்குடையம் -....
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Obturator internus. 

membrane 

muscle 

nerve... 8 

vein 9 

Occipital artery 

bone 

condyle .. 

crest 

protuberance 

sinus 

vein 

Occipito-hyoideus 

mandibularis: (M) 

mastoid suture 

temporal fissure 

Ocular muscle ‘ 

Occulomotor nerve (3rd cranial nerve) 

Oesophageal artery: 

groove .. 

nerve 

notch 

plexus 

vein “a 

Oesophagus 

Olecranon fossa 

Olfactory bulb 

cell 

gland 

lobe 

nerve 

nerve-fibre 

organ 

striae 

tract 

Olivary nucleus. 

Olivo-cerebellar fibre 

உள்நெருங்கற்றசை 

நெருங்கல் மென்சவ்வு 

நெருங்கல்தசை 

நெருங்கல் நரம்பு 

நெருங்கல்-சிரை, நெருங்கல்நாளம் 

பிடர்நாடி, பிடரென்புத்;தமனி 

பிடரென்பு 

பிடர்மூட்டுக்குமிம் 
பிடர் உச்சி 

பிடர் முனைப்பு 

பிடர்க்குடா 

பிடர்நாளம், பிடர்ச்சிரை 

பிடர்-உவையுருத் தசை 

பிடர்-ரிபுகத்தசை 

பிடர்-முலையுருத்தையல் 

பிடர்-கடைநுதற்பிளவு 

விழித்தசை 
விழியியக்கநரம்பு, 3ஆம் மண்டைநரம்பு 

களநாடி, களத்தமனி - 

களத்தவாளிப்பு 

கள நரம்பு 

கள மொளி, களமுடிச்சு 

களப்பின்னல் 

கள நாளம், களச்சிரை 

களம் 

மூழங்கைத்தலைக்குழிவு 
மண ுகர்ச்சிக்குமிம் 

மணறுகர்ச்சிக்கலன் 

மண நுகர்ச்சிச்சுரப்பி 

மணதுகர்ச்சச்சோனை 

மணறநுகர்ச்சி நரம்பு 

மணநுகர்ச்ச நரம்புநார் 

மணறுகர்ச்சி உறுப்பு, மணறுகர்ச்சி 

அங்கம் 

மணநறுகர்ச்சி வரி - 

மணநுகர்ச்சிச்சுவடு 

ஒலிவுக்கரு 
ஒளிவு-மூளிநார்



Omasal pillar 

Omaso-abomasal artery . 

abomasal orifice 

Omasum (3rd compartment of stomach) 

Omental cavity 

Omentwn .. 

Onio-hyoideus 

transversarius 

Ontogeny .. 

Oogenesis ... 

Operculum 

Opercular bone 

Opthalmic nerve 

vein , 

Optic axis 

canal 

chiasma 

commissure 

foramen 

groove 

lobe 

nerve 

papilla 

recesy 

stall 

tract 

vesicle 

Ora ciliaris retinae 

serrata 

Orhicularis oouli, 

oris 

Orbit (of eye) 

Orbital fascia 

foramen 

vein 

Organ 

of stnell .. 

Organ of sense , tise 
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பல்வளைவுத்தம்பம், 8 ஆம் இரைப்பைத் 
தம்பம் 

பல்வளைவு-வெப்பாசயத்தமனி 

பல்வளைவு-வெப்பாசயத்தகொளை 

பல்வளையி, மூன்றாம் இரைப்பை 

குடற்பாவுவிவரம் 

குடற்கோசம், குடற்பாவு 

ஏமோ-உவையுருத்தசை 
ஒமோ-குறுக்குத்தசை 

Mus Dacor wy 

முட்டை ஆக்கம் 

முடியு 

மூடியுரு என்பு 
கண்ணுக்குரிய நரம்பு 

க்ண்ணுக்குரிய நாளம், கண்ணுக்குரிய 
சிரை 

பார்வை அச்ச 

பார்வைக்கால்வாய் 

பார்வைக்கோப்பு 

பார்வைப்பிணைப்பு 

பார்வைக்குடையம் 

பார்வைத்தவாளிப்பு 

பார்வைச்சோணை 

பார்வை நரம்பு 

பார்வைச்சிம்பி 

பார்வை இடைவெளி 

பார்வை விருத்தம் 

பார்வைச் ஈவடு 

பார்வைப்புடகம் 

லிழித்திரைப்பி௫ர் விளிம்பு 

வாட்பல் விளிம்பு 

கண்வஃடத்தசை 

வாய்வட்டத்தசை 

கட்குழி 
கட்குறிப்பட்டை 

கட்குழிக்குடையம் 

கட்கூழி நாளம், கட்குழிச்சிரை 

அங்கம், உறுப்பு 

மோப்ப உறுப்பு 

உணர்ச்சியுறுப்பு
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Orifice 

Orificium externum uteri .. 

internum uteri 

Origin of muscle 

Os acetabuli 

001015 

coxae (Innominate bone). . 

lenticulare 

Os Penis 

rostri 

sesamoidium 

Osseous labyrinth 

Jacrimal canal . 

Ossicle | 

Ossification 

Osteoblast 

Osteoclast 

Osteogenesis 

Osteology .. 

Ostium abdominale tubae .: 

maxillare 

uterinum tubae 

Otic ganglion 

papilla 

Otocyst (auditary vesicle) .. 

Otolith 

Outlet 

Oval notch 

Ovarian artery see 

Ovary 

Oviduct 

Ovinus 

Ovisac 

Ovulation .. 

Ovum ane wages 

தொளை 

கருப்பை வெளித்தொளை 

கருப்பை உள்தொளை 

தீசையுற்பத்தி 
கிண்ண என்பு 

இதயவென்பு 

நிருநாமவென்பு, இடுப்பென்பு 

சிறுவில்லை என்பு 

ஆண்குறி என்பு, பீன என்பு 

அலகென்பு, பன்றித்துண்டவென்ட। 

எள்ளுருவென்பு' 

என்புச்சிக்கல்வழி 

என்புக்கண்ணீர்க்கால்வாய் 

சிற்றென்பு 

என்பாக்கல் 

என்பாக்குகலம், என்பாக்கரும்பர் 

என்புடைக்கலம் 

என்புப்பிறப்ப 

என்பியல் 

வயிற்றுக்கு மாய்த் துவாரம் 

அனுத்துவாரம் 

கருப்பைக்கு மாய்த் வுவாரம் 

செலித்திரட்டு 

செலிச்சிம்பி 

செலிச்சிறைப்பை 

செலிக்கல் 

வெளிவழி 

நீள்வளையமொளரி. மூட்டையுருமொள் 

சூலகநாடி 

சூலகம் 

சூலகக்கான் 

செம்மறி 

சூற்பை 

சூல்கொள்ளால் 

சூல், முட்டை



P 

Pad 

Palate 

Palatine artery 

bone... த 

canal 

fissure 

foramen 

gland 

groove 

nerve 

process .. 

region 

sinus 

suture 

vein 43 

Palatinus .. 

Palato-pharyngeus 

Pallium 

Palmaris brevis 

longus 

Palmum 

Palpebra 

Palpebral conjunctiva 

fissure 

ligament 

muscle 

sebum 

Pampiniform plexus 

Pancreas 

Pancreatic artery 

duct 

Pancreatico-duodenal artery 

- duodenal vein 

Paneth cell 

Panniculus adiposus 

carnosus (musculus cutaneus) 

Papilla 

5—R 9689 (10/65) 
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திண்டு 

அண்ணம் 

அண்ணநாடி 
அண்ணவென்பு 

அண்ணக்கால்வாய் 

அண்ணப்பிளவு 

அண்ணக்குடையம் 

அண்ணச்சுரப்பி 

அண்ணத்தவாளிப்பு 

அண்ணநாம்பு 

அண்ணமுளை 

அண்ணப்பிரதேசம் 

அண்ணக்குடா 

அண்ணப்பொருத்து, அண்ணத்தையல் 

அண்ணநாளம், அண்ணச்சிரை 

அண்ணத்தசை 

அண்ண-தொண்டைத்தசை 

ஆவரணம் 

சிற்றங்கைத்தசை, சிற்றங்கை 

பேரங்கைத்தசை 

கைப்பிடி 

கண்மடல் 

கண்மடற்பிணிக்கை 

கண்மடற்பிளவு 

கண்மடல் இணையம் 

கண்மடல்தசை 

கண்மடல் நெய்ப்பு 

குந்துருப்பின்னல் 

சதையி (கணையம்) 

சதையி நாடி, சதையத்தமனி 
சதையிக்காண் 

கணையமுன்சிறுகுடல்நாடி 

கணையமுன்சிறுகுடல் நாளம் 

பணத்துக்கலன் 

கொழுப்புச்சுழகுத் தசை 
தசைமென்பனசு, சுழகுத் தசை 

சிம்பி
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Papilla incisiva 

renalis .. os 

-Paradidymis 

Paralumbar fossa 

Paramastoid process 

Paranasal sinus 

Parapharyngeal lymph node 

Parasympathetic 

nervous system 

Parathyroid 

gland 

Paraxial mesoderm 

Parenchyma 

Parietal 

bone 

cartilage 

crest 

layer 

pleura .. 

radicle .. 

region 

suture 

temporal canal 

Parieto-auricularis 

frontal suture 

occipital suture 

temporal canal 

Paroophoron 

Parotid-artery 

duct 

gland 

plexus 

vein 

Parotido-auricularis 

Pars 

ciliaris retinae 

disseminata 

வெட்டிச்சிம்பி 

சிறுநீரகச்சிம்பி 

விதைப்பரதிணிவு 

பரநாரிக்குழிவு 

பரமுனையுருமுளை 
பரதநாசிக்குடா 

பரதொண்டை நிணநீர்க்கணு 

பரபரிவுள்ள 

பரபரிவு நரம்புமண்டலம் 

பரகேடயம் 

பரக்கேடயச்சுரப்பி 

பரவச்சுநடுத்தோல் 

புடைக்கலவிழையம் 

சுவருக்குரிய 

சுரவென்பு 

சுவர்க்கசிமிழையம் 

சுவருச்சி 

சவர்ப்படை 

சுவர்ப்புடைச்சவ்வு 

சுவா்யாலம் 

சுவர்ப்பிரதேசம் 

சுவர்த்தையல் 

சுவர்க்கடைநுதல் கால்வாய் 

சுவர்-செவித்தசை 

சுவர்-நுதல் தையல் 

சுவர்ப்பிடர்த்தையல் 

சுவர் கடைநுதல் கால்வாய் 

பரமுட்டைதாங்கி 

பரசெவிநாடி,, கன்ன உமிழ்நீர்த்தமனி 

பரசெலிக்கான் 

பரசெவிச்சுரப்பி, கன்ன உமிழ்நீர்ச் 
சுரப்பி 

பரசெவிப்பின்னல் 

பரசெலிநாளம் 

பரசெலி-செவித் தசை 

பகுதி 
பார்வைப்பிசிர்ப்பகுதி 

பரப்பற்பகுதி



Pars iridica retinae 

intermedialis 

longa glandis 

optica retinae 

prostatica 

Pastern Joint (Long) 

joint (short) 

Passage 

Patagium .. 

Patella 

Pecten ossis pubis 

Pectineus . 

Pectoral artery 

fascia 

muscle 

nerve 

Pectoralis 

Peduncle 

Pelvic bone 

cavity 

fascia 

girdle 

limb 

plexus 

Pelvis 

Penis 

Perching mechanism 

Perforating tarsal artery 

Periarticular ligament 

Pericardiac pleura 

Pericardiaco-phrenic artery 

phrenic ligament 

Pericardium 

Perichondrium 

Perilymph . . 

Perilymphatic space 

Perimysium 

Perineal artery 
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பார்வை-கதிராளிப்பகுதி 

இடைமையப்பகுதி 

நீர்பீனமுகைப்பகுதி 

பார்வை-ஒளிப்பகுதி 

முன்நிற்கும் பகுதி 
'நீள்சரணமூட்டு 

குறும்சரணமூட்டு 

செல்வழி 

தோற்செட்டை 

மூட்டுச்சில், Agent என்பு 

ப்புருப்பூப்பென்பு 

சீப்புருத்தசை 
மார்புநாடி 

மார்புப்பட்டை 

மார்புத்தசை 

மார்பு நரம்பு 

மார்புத்தசை 
தண்ட்டி 
கூபக என்பு 

கூபகக்குழி 

கூபகப்பட்டை 

கூபகவளையம் 

கூபக உறுப்பு 

கூபகப்பின்னல் 

கூபகம் 

பீனம், ஆண்குறி 

தரிபொறிமுறை, வதிபொறிமுறை 

துளியிடுகழல்நாடி 

பரிமூட்டி. இணையம் 

இதயவுறைப்புடைச்சவ்வு 

இதயவுறைமென்றகட்டுதாடி. 

இதயவுறை மென்றகட்டுூ இணையம் 

இதயவுறை 
கசியிழையவுறை 

சுற்று நிணநீர் 
சுற்று நிணநீர்வெளி 

சுற்றுத்தசையம், (தசைசூழ்மடலட் 
கழிவிடவயற்பட்டை
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Perineal fascia 

vein 

Periople 

Perioplie corium 

groove . 

ring 2 

Periorbita .. 

Periosteal artery 

Periosteum 

Peripheral ganglion 

Peritoneal cavity 

Periotoneum 

Permanent teeth 

Peroneal artery 

nerve 

Peroneus brevis 

longus 

tertius 

Pes ட 

Perpendicularis 

Petro-basilar canal 

Petrosal crest 

ganglion. . 

nerve 

sinus 

Petro-tympanic fissure 

Peyer’s patch 

Phalanx 28 

Phalango-sesamoidean ligament 

Pharyngeal aponeurosis 

artery 

fascia 

isthmus .. 

nerve 

orifice 

plexus 

pouch 

recess 

கழிவிடவயல் நாடி 

கழிவிடவயல் நாளம் 

சுற்றுமென்கொம்பு 

சுற்றுமென்கொம்புஉட்சருமம், 

குளம்பூறல் 
சுற்றுமென் கொம்புத்தவாளிப்பு 

சுற்றுமென் கொம்புவளையும் 

கூம்புப்பறிவிரிக்கட்குழி 

என்புசுற்றி நாடி 
என்பு சுற்றி 
சுற்றுதிரட்டு 
சுற்றுவிரிக்குழி 
சுற்றுவிரி 

நிலையான பற்கள் 

பேரோனிய நாடி 

பேரோனிய நரம்பு 

குறும்பெரோனியம் (தசை) 

நீள்பெரோனியம் (தசை) 
சார் பெரோனியம் 

அடி (பாதண்டு) 

நிலைக்குத்துத்தன்மை 
கல்லுர௬ு-அடிக்கால்வாய் 

கல்லுரு உச்சி 

கல்லுருத்திரட்ட 
கல்லுரு நரம்பு 
கல்லுருக்குடா 

கல்லு௬-செவிப்பறைப்பிளவு 

பெயரின் பற்று 

பலஞ்சு, விரற்றுண்டம் 

பலஞ்சு-எள்ளுரு இணையம் 

தொண்டை நார் விரிவு 

தொண்டைநாடி, தொண்டைக் தமனி 

தொண்டைப்பட்டை 

தொண்டைப்பூசந்தி 

தொண்டை நரம்பு 

தொண்டைத் ௦ தாளை 

தொண்டைப்பின்னல் 

தொண்டை அடைப்பம் 

தொண்டைவெளி



Pharynxs .. a 

Philosophical anatomy (Morphology) 

Phrenic artery 

nerve 

vein, we 

Phrenico-abdominal artery 

costal sinus 

Phylogeny 

Pillar omasal 

Pillars of ramen 

Pilomotor fibre 

Pinchers (Nippers) 

Pineal body 

Pineal recess 

Piriform lobe 

recess 

Piriformis 

Pituitary body 

fossa 

- Planter arch 

artery 

aspect 

common digital artery 

digital artery 

ligament 

nerve 

vein 

Planum 

Plate Cribriform 

Pleura 

Costal 

Diephragmatic 

Mediastinal 

Perietal 

Pericardiac 

Pulmonary 
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தொண்டை 

தத்துவ உடலமைப்பியல் (உருவவியல்) 

மென்றகட்டு நாடி 

மென்றக்கட்டு நரம்பு 

மென்றகட்டுநாளம், மென்றகட்டுச்சிரை 

மென்றகட்டு-வயிற்றுத்தமனி 

மென்றகட்டூ-விலாக்குடா 

கணவரலாறு 

பல்வளையித் தாண் 

உருமனின் தூண், முதலிரைப்பைத் 
தூண் 

உரோம இயக்க நார் 

நடுவெட்டூப்பல் 

கூம்புருச்சிற் றுடல் 

கூம்புருவெளி 

பேருருச்சோணை 

பேருருவெளி 

பேருருத்தசை 
கபச்சிற்றுடல், பித்தூத்தாச்சிற்றுடல் 

கபக்குழிவு 
உள்ளங்கால்வில் 

உள்ளங்கால் நாடி 

உள்ளங்காற் பார்வை 

உள்ளங்காற் பொதுவிரல் நாடி 

உள்ளங்கால் விரல் நாடி 

உள்ளங்கால் இணையம் 

உள்ளங்கால் நரம்பு 

உள்ளங்கால் நாளம், உள்ளங்காற்சிரை 

குளம் 

சல்லடைத்தகடு 

புடைச்சவ்வு 

விலாப்புடைச்சவ்வு 

மென்றகட்டுப் புடைச்சவ்வு 

மையப்புடைச் சவ்வு 

சவர்ப்புடைச்சவ்வு 

இதயவுறைப்புடைச்சவ்வு 

சுவாசப்பைப்புடைச்சவ்வு
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Pleura Visceral 

Pleural cavity 

reflection .. 

sternal reflection 

vertibral line 

Plexus 

Plica pterygo mandibularis 

Plumule 

Pneumatic bone 

Poephagus gruniens (Yak) 

Polar body 

Pole 

Pons rT 

Popliteal artery 

line 

notch 

vein . 

Popliteus . 

Porta 

Portal fissure 

ring 

system .. 

vein 

Portio 

Porus 

Posterior 

auricular artery 

auricular muscle 

border 

cerebral artery 

choanae 

circumflex artery 

commissure 

communicating artery 

cornu... 

deep temporal artery 

femoral artery 

fossa, 

உள்ளுறுப்புப்புடைச்சவ்வு 

புடைச்சவ்வுக்குழி 

புடைச்சவ்வுமத்தெறிப்பு 
புடைச்சவ்வுமார்பென்புத்தெறிப்பு 

புடைச்சவ்வு முள்ளந்தண்டுக்கோடு 

பின்னல் 

இறக்கையுருச்சிபுக மடிப்பு 
சிறுகிறகு 
வாயுசேர் என்பு 

கவரிமான் 

முனைவுச்சிற்றுடல் 
முளைவு 
பாலம் 

இல்லநாடி, இல்லத்தமனி 
இல்லக்கோடு 

இல்லமுடிச்சு 
இல்ல நாளம், இல்லச்சரை 

இல்லத் தசை 
வாயில் 

வாயிற்பிளவு 

வாவாயிற்வளையம் 

வாயில் மண்டலம் 

வாயிஞளம், வாயிற்கிரை 

பகுதி 
வட்டத்தட்டு 

பிற்பக்கம் 

பிற்பக்கச்சோணை நாடி 

பிற்பச்சச்சோணைே SBOE 

பிற்பக்க விளிம்பு 

பிற்பக்க மூளைய நாடி 

பிற்பக்கமூக்கு.த்துளை 
பிற்பக்க லிருத்தவளை நாடி, 

பிற்பக்கப்பிணைப்பு 

பிற்பக்க வழிசெய்நாடி. 

பிற்பக்கக்கொம்பு 

பிற்பக்கக்கடைநுதல் நாடி 

பிற்பக்கக்தொடைநாடி 
பிற்பக்கக்குழிவு



Posterior gluteal artery 

meningeal artery 

mesenteric artery 

radial artery 

thyroid artery 

tibial artery 

uterine artery 

vena cava 

Postglenoid foramen 

process .. 

Postorbital diverticulum 

Pouch 

Preen gland 

Prefermoral lymph node 

Premaxilla 

Premaxillary region - 

Premolar teeth 

Prenasal bone 

Preorbital region 

Prepectoral lymph node 

Prepubic artery 

tendon .. 

Prepuce 

Preputical diverticulam 

frenum .. 

gland 

muscle 

orifice 

ring 

Presternum 

Presylvian fissure 

Primaries (feathers) 
Primitive aortae 

fold 

groove 

knot 

pit 

Prescapular lymph node 
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பிற்பக்கப்பிட்டநாடி 

பிற்பக்கச்சருமநாடி 

பிற்பக்க நடுமடிப்பு நாடி 
பிற்பக்க ஆரைநாடி 

பிற்பக்கக்கேடயச் சுரப்பு நாடி 

பிற்பக்கக்கெண்டைக்கால் நாடி 

பிற்பக்கக்கருப்பை நாடி 

பிற்பக்கப்பெருநாளம் 

பிற்பக்கக்ண்ணக்குழிக்குடையம் 

பிற்பக்கக்ண்ணக்குழிமுளை 

பிற்பக்கக்கட்குழிக்களைக்குமாய் 

அடைப்பம் 

வாற்புச்சச்சுரப்பி, கோதுசுரப்பி 

முன்தொடை நிணநீர்க்கணு 

முன்மேற்றாடையம் 

முன்மேற்றாடைப்பிரதேசம் 

முன் அரைபற்கள் 

முன்நாசென்பு 
முன் கட்குழிப்பிரதேசம் 

முன்மார்பு- நிணநீர்க்கணு 

முன்பூப்புநாடி 
முன் பூப்புச்சிரை 

முன்றோல் 

முன்றோற்களைக்குழாய் 

முன்றோற் கடிவாளம், முன்றோல் 

இணையமடிப்பு 
முன்றோற்சுரப்பி 

முன்றோல் தசை 

முன்றோதொளை 

முன்றோல் வளையம் 

முன்தோட்பட்டை நிணநீர்க்கணு 

முன்மார்புக்குரிய 

முன்சில்வியப்பிளவு 

மு;தல்கள் (சிறகு) 
ஆதிப்பெருநாடி 
ஆதிமடிப்பு 
ஆதித்தவாளிப்பு 
ஆதிமுடிச்சு 
ஆதிக்குழி
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Proamnion 

Process 

Processus anconaeus 

cornus 

urethrae 

vaginalis 

Proctodaeum 

Profundus 

Projection fibre 

Prominence 

Promontory 

Pronator quadratus 

teres, 

Pronation .. 

Pronephros 

Pronuclei .. 

Proper digital artery 

Propius 

Prostate gland 

Prostatic duct 

plexus 

Protractor 

Protuberance 

Proventricularis (Proventriculus) 

Proventriculi of stomach 

Proximal collateral radial artery 

collateral ulnar artery 

planter arch 

sesamoid bone 

Psoas major 

minor 

tubercle 

Pterygo-pharyngeus 

Pterygoid .. 

artery 

bone 

canal 

முன் அமினியன் 

மூளை 

முழங்கைத்தசை முளை 
கொம்பு முளை 

சிறுநீர்ப்பைமுளை 

யோனிமடல்முளை 

குதவழி 
ஆழமான 

எறியநார் 

உயர்ச்சி 

மூகைப்பு 

நான்முகக்குப்புறந்திருப்பி 
விருத்தக்குப்புறந்திருப்பி, குப்புறத்தி 
முன்வளைவு 

முன்கழிநீரகம் 

மூன் கர, முதிர்வுவழிக்கரு 
சரிவிரல்நாடி, தகுவிரல்நாடி 

தகுந்த 

முன்னிற்கும் சுரப்பி (காவற்சுரப்பி) 

முன்னிற்கும் கான், புறங்கவிழ்காள் 

முன்னிற்கும்பின்னல் 

விரிதசை 

முனைப்பு 
புரோதரம் 

உதரப்புரோதரம் 

அண்மை ஒருங்கமை ஆரைத்தமனி 

அண்மை அரந்தித் தமனி 
அண்மை உள்ளங்கால்வில் 

அண்மை எள்ளூரு என்பு 

மாநிதம்பத்தசை 

புன்நிதப்பத்தசை 
இிதம்பத் தசைச்சிறு மு௫ழ் 

இறக்கைத்தகொண்டைத்தசை 

இறக்கயைரு என்பு 

இறக்கையுருத்தமனி 
இறக்கையரு என்பு 
இறக்கையருக்கால்வாய்



Pterygoid crest oe 

fossa 

nerve 

process (Hamulus) 

vein ல 

Pterygoideus lateralis 

~ medialis 

Pterygo-palatine fossa 

Pterylae 

Pubic bone 

groove 

Pubis 

Pudendum 

Pudic nerve 

vein லக 

Pulmonary artery 

circulation 

ligament 

lobule 

nerve 

orifice 

pleura 

plexus 

valve 

vein 

Pulpa 

Pulp cavity 

of teeth 

Pulpy nucleus 

Punctum lacrimale 

Pupil 

Pupillary border ee 

Pygostyle (Ploughshare Bone) 

Pyloric artery 

extremity 

gland 

opening 

sphincter 

valve 
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இறக்கையுரு உச்சி 

இறக்கையுருக்குழிவு 
இறக்கையுரு நரம்பு 
இறக்கையுருமுளை 
இறக்கையுருச் சிரை 

பக்க இறக்கையுருத்தசை 

மைய இறக்கையுருத்தசை 

இறக்கையரு அண்மைக்குழிவு 
இறக்கை 

பூப்பென்பு 

பூத்தவாளிப்பு 
பூப்பு 
பிறப்புறுப்பு 
பிறப்புறுப்புநரம்பு 
பிறப்புறுப்புநாளம் 

சுவாசப்பைநாடி 

சுவாசப்பைச்சுற்றோட்டம் 

சுவாசப்பையிணையம் 

சுவாசப்பைச்சிறுசோனை 

சுவாசப்பைநரம்பு 

சுவாசப்பைத்தொளை 

சுவாசப்பைப்புடைச்சவ்வு 

சுவாசப்பைப்பின்னல் 

சுவாசப்பைவால்வு 

சுவாசப்பைச்சிரை 

மச்சை 

மச்சைக்குமி 

பல்மச்சை 

மச்சைக்கரு 

கண்ணீர்த்துளை 

கண்மணி 

கண்மணி விளிம்பு 

கொழுவென்பு (எச்சக்கம்பம்) 

குடல்வாய் நாடி 

குடல்வாய் அந்தம் 

குடல்வாய்ச்சுரப்பி 

குடல்வாய்த்திறவு 
குடல்வாயிறுக்இ 

குடல்வாய் வால்வு
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Pylorus 

Pyramid 

Pyramidal decussation 

fasciculus 

tract 

9 

Quadrate bone 

Quadrato-jugal bone 

Quadratus femoris 

lumborum 

plantae .. 

Quadriceps femoris 

Quarter Hind 

Quill-feather 

R 

Radial artery 

carpal bone 

ligament 

nerve 

vein, 4% 

Radiate ligament 

Radiation .. 

Radicles, Parietal 

Visceral 

Radii lentis 

Radio-carpal joint 

carpal sac 

ulnar joint 

Radius 

Ramus collateralis 

communicans 

Ramulus .. 

குடல்வாய், குடல்வாசல் 

கூம்பகம் 

கூம்பகக்குறுக்காதல் 

கூம்பகநார்க்கட்டு, கூம்பகச் G Minoo 

கூம்புகக்கான் 

நான்முக என்பு 

நான்முக யுகவென்பு 

தொடைநான்முகத்தசை 

நாரி நான்முகத்தசை 

உள்ளங்கால் நான்முகத்தசை 

தொடைநாற்றலைத்தசை 

பின்காற்பங்கு 

ஞூலியிறகு 

ஆரைத்தமனி 
ஆரைமணிக்கட்டு என்பு 

ஆரை என்பு இணையம் 

ஆரை நரம்பு 

ஆரைச்சிரை 

ஆரையு ௬ இணையம் 
கதிர்வீசல் 

சுவர்ச்சிறுமுதல் 

உடலகமுதல் 

வில்லை ஆரை 

ஆரை மணிக்கட்டு மூட்டு 

ஆரை மணிக்கட்டூப்பை 

ஆரை முழங்காலென்பு மூட்டு, ஆரை 

அரநீதிமூட்டு 
ஆரை 

மதல் 
ஒழுங்கமை ளை 

தொடர்சளை 

சிறு இளை



Raphe 

Rathke’s pouch 

Recess 

Recessus cochleris 

ellipticus 

sphaericus 

Rectal lymph node 

Recto-coceygeus band 

genital pouch 

vesical pouch 

Rectrices .. 

Rectum 

Rectus abdominis 

capitis dorsalis 

capitis lateralis 

capitis ventralis 

Rectus dorsalis oculi 

femoris .. 

lateralis oculi 

medialis oculi 

thoracis 

ventralis 

bronchiole 

Recurrent interosseous artery 

nerve 

tarsal artery 

tibial artery 

Red marrow 

nucleus .. 

Refractive media 

Region 

Remige (Remex) 

Renal artery 

column . 

corpuscle 

crest 

gland 

hilus 
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இராபெப்பொருத்து 

இரத்தியின் அடைப்பம் 

வெளி 

நதீதைச்சுருள்வெளி 

நீர்வளையவெளி 

கோளவெளி 

நேர்குடல் நிணநீர்க்கணு 

நேர்குடல்-குயிலலகுப்பட்டை 

நேர்குடல்-பிறப்புறுப்பு அடைப்பம் 

நேர்குடல்-சிறு நீர்ப்பை அடைப்பம் 

மூடல் இறகு 
நேர்குடல் 

நேர்வயிற்றுத் தசை 
நேர்முதுகுப்புறத் தலைத் தசை 
நேர்ப்பக்கத் தலைத் தசை 

நேர்வயிற்றுப்புறத் தலைத். தசை 
நேர்முதுகுப்புறக்கண் தசை 
நேர்தொண்டைத்தசை 

நேர்பக்கக்கண் தசை 

நேர்மையக்கண்தசை 

நேர் மார்புத்தசை 

நேர் வயிந்றுப்புறத்தசை 
மீளவருசுவாசச்சிறுகுமாய் 

மீளவரு என்பிடைநாடி 

மீளவரு நரம்பு 

மீளவருமணிக்கட்டுத் தமனி 
மீளவரு கெண்டைக் தமணி 

செம்மச்சை 

செங்கரு 

முறியூடகம் 
பிரதேசம் 

வீழ்சிறகு, கிறகுக்காம்பு 

சிறுநீரகநாடி 
சீறுநீரகநிரல் 

சிறுநீரகச்சிறுதுணிக்கை 

சிறுநீரக உச்சி 

சிறுநீரகச்சுரப்பி 

சிறுநீரக ஐலசு
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Renal impression 

papilla 
pelvis 

plexus 

pyramid. . 

sinus 

tubule 

vein aye 

Respiratory bronchiole 

system .. 

Restiform body 

Rete carpi dorsalis 

cerebrale 

mirabile . 

orbitae 

teatia 

Retia vasculosa 

Reticular groove 

Reticulo-omasal orifice 

Reticulum (Honey Comb) .. 

Retina 

Retractor ani (M) 

costae 

muscle 

oculi 

penis 

Rhachis (Down) 

Bhombencephalon 

Rhomboid lymph node 

Rhomboideus 

capitis 

cervicalis 

thoracalis 

Rib 

Ridge ஹி 

Right colic artery 

Rima glottidis 

oris 

சிறுநீசகப்பதிப்பு 
சிறுநீரகச்சிம்பி 

சிறுநீகரக்கூபகம் 

சறுநீரகப்பின்னல் 

சிறுநீரகக்கூம்பகம் 

சிறுநீரகக்கூடா 

சிறுநீரகச்சிறுகுமாய் 

சிறுநீரகச்சிரை 

சுவாசச்சிறுகுழாய் 

சுவாசமண்டலம் 

தாம்புருச்சிற்றுடல், (கயிற்றுருச் 
Bi) Qe) 

முதுகுப்புறமணிக்கட்டுவலை 

மூளையவலை 

அ திசயவலை . 

கட்குழிவலை 

விதைவலை 

புன்கலவிரிவலை 

சிறுவலைவயிற்றுத்தவாளிப்பு 

சிறுவலையுருப்பல்வளையித்தொளை 

சிறுவலை, சிறுவலைவயிறு, (வதையுரு) 

விழித்திரை 
பின்னிழு குதத்தசை 
விலாவிமுதசை 

எதிரிமுதசை 

கண் இழுதசை 
பீனம் பின்னிழு.தசை 

gu 

சாய்சதுரவுருமூளை 

சாய்சதுரவுரு நிணநீர்க்களு: 

சாய்சதுரவுருத்தசை 

இரசுச்சாய்சதுரவுருத்தசை 

கழுத்துச்சாய்சதுரவுரு 

நெஞ்சறைச்சாய்சதுரவுருத்தசை 

விலாவென்பு, விலா 

முகடு 
வலக்குடற்குறைதாடி. 
மூச்சுக்குழல்வாய் இல்லி (இரீமா) 

வாய்இல்லி



Ring 

Root 

of hair 

of penis .. 

of teeth .. 

Rostrum 

suis 

Rotation 

Rotator a 

Round ligament (Teres ligament) 

Rumen 

Ruminal artery 

lymph node 

Rumino-reticular fold 

reticular groove 

reticular orifice 

Russel body 

8 

Sac ‘ 

Sacculation 

Saccule 

Saccus caecus 

Sacral canal 

crest 

foramen 

ganglion .. 

joint 

nerve 

vein 

vertebrae 

Sacro-coceygeus (M) 

coccygeuus accessorious .. 

coceygeus dorsalis 

coccygeus lateralis 

coceygeus ventralis 
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வளையம் 

வேர், மூலம் 

மமிர்வேர் 

பீனவேர் 

பல்வேர் 

அலகுருமுளை, அலகுரு 
பன்றி அலகுரு 

சுழற்றி 
FLAG) 

வட்ட இணையம் (விருத்த இணையம்) 

அசையூண்வயிறு 

அசையூண்வயிற்றுநாடி 

அசையூண்' வயிற்று நிணநீர்க்கணு 
அசையூண் வயிறு இ றுவலைமடிப்பு 

அசையூண்வயிறு--சிறுவலைத்த 

வாளிப்பு 

அசையூண்வயிறு-சிறுவலைத்தொளை 

இறசற் சிற்றுடல் 

வட்டுவம்(பை) 

வட்டுவமாதல் 

சிறுவட்டூவம், சிறுபை 

குருட்டுக்குழுற்சிறுபை 
இிருக்கால்வாய் 

திருவுச்சி 
இிருக்குடையம் 

திருத்திரட்டு 
திருமூட்டு 
திருநரம்பு 
இருநாளம், இருச்சிரை 

திருமுள்ளந்தண்டென்பு 

திரு-குயிலலகுத்தசை 
திரு-குமிலலகுத்துணைத் தசை 
முதுகுப்புறத் திருக்குமிலலகுத் தசை 
பக்கத்திருக் குயிலலகுத் தசை 

கழறைத்திருக் குமிலலகுத்.தசை
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Sacro iliac joint 

iliac ligament 

Sacrum 

Sagittal pole 

sinus 

Salivary gland 

Saphenous artery 

nerve 

vein 

Sartorius (M) 

Satellite vein 

Scala Media tympani 

vestibuli 

Scalenus 

dorsalis .. 

ventralis 

Scapula 

Seapus 

Sciatic artery 

foramen. 

ligament 

nerve 

notch 

Sclera 

Scrotal fascia 

ligament 

Scrotum 

Scutiform cartilage 

Scutularis .. 

Scutulo-auricularis profundus 

auricularis superficialis asscessorius 

Sebaceous gland 

Sebum cutaneum 

palpebrae 

Second carpal bone 

Secondaries (feathers) 

Secondary bronchi 

இருப்புடைதாங்கி மூட்டு 

இருப்புடைதாங்கியிணையம் 

திருவென்பு 
அம்புமுனைவு 
அம்புக்குடா 

உமிழ்நீர்ச்சுரப்பி 

காட்சி நாடி 

காட்சி நரம்பு 

காட்சி நாளம், காட்சிச்சிரை 

சப்பணத்தசை 

உபகோள நாளம் 

செவிப்பறை ஏணி (இடையேணிக்கால் 
வாய்) 

தலைவாயிலேணி 

விடமத்தசை, சமனில்தசை 

முதுகுப்புறவிடமத்தசை 
உட்புறவிடமத்தசை 

தோட்பட்டையென்பு, விசிறியென்பு 

தோட்பட்டைத்தசை 

கடிதாடி 
கடிக்குடையம் 

இடுப்புமூட்டிணையம் 

கடிநரம்பு 
கடிமொளி, கடிமுடிச்சு 

வன்கோது 

விதைப்பைப்பட்டை 

லவிதைப்பைமிணையம் 

விதைப்பை 

பரிசையுருக் கசிமிழையம் 

புன்பரிசைத்தசை 

புன்பரிசை-சோணை ஆழத்தசை 

புன்பரிசை-சோணை மேற்பரப்புத் 
துணைத்தசை 

நெய்ச்சுரப்பி 

நெய்த்தோல் 

கண்மடல் நெய்ப்பு 

இரண்டாம் மணிக்கட்டென்பு 

வழிச்சிறைகள் 

இரண்டாம் எளைமூச்சுக்குழாய்



Secretory fibre 

Sectorial (Carnassial) 

Segment 

Segmentation 

nucleus .. 

Semicircular canal 

duct 

Semilunar canal 

crest 

ganglion. . 

notch 

Semimembranosus 

Seminal vesicle 

Seminiferous tubule 

Semitendinosus (M) 

Sense organ 

Sensory fibre 

nucleus .. 

root 

Septum 

lucidum 

mediastinale 

nasi 

nasi osseum 

pollucidum 

penis 

scroti 

Nero-amniotic connection .. 

Serous coat 

fold 

layer 

ligament 

membrane 

Serratus cervicis (M) 

dorsalis .. 

thoracis . . 

ventralis 

Sertoli cell 

Sesamoid bone 
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சுரக்குநார் 

நன்னுபல், வெட்டுப்பல் 

துண்டு 

துண்டிப்பு 

துண்டிப்புக்கரு 

அரைவட்டக்கால்வாய் 

அரைவட்டக்கான் 

அரைமதிக்கால்வாய் 

அமைதி உச்சி 

அரைமதுத்திரட்டு 
அரைமதிமுடிச்சு, அரைமதிமொளி 

பகுதிமென்சவ்வுத்தசை 

சுக்லைப்புடகம் 

சுக்கலெச்சிறுகுழாய் 

பகுதிச்சிரைத் தசை 

உணராுறுப்பு 
உணருதநார் 

உணர்கரு 

உணர்கூலம் 

பிரிசுவர் 

விழி ஓளிர்பிரிசுவர் 

மையநிலைப்பிரிசுவர் 

நாசுப்பிரிசுவர் 

நாசென்புப்பிரிசுவர் 

மூளை ஊடுசெல்பிரிசுவர் 

பினப்பிரிசுவர் 

லிதைப்பைப்பிரிசுவர் 

நீர்ப்பாய-அமினியத்ெ BML 

நீர்ப்பாயப்போர்வை 

நீர்ப்பாயமடிப்பு 

நீர்ப்பாயப்படை 

நீர்ப்பாய இணையம் 

நீர்ப்பாய மென்சவ்வு 

கழுத்துவாட்பல்தசை 

முதுகுப்புறவாட்பல்தசை 

நெஞ்சுவாட்பல் தசை 

இதயவறைவாட்பல் தசை 

செற்றோலிக்கலம் 

எட்போலியென்பு
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Sesamoidean ligament 

Shaft 

of hair 

Shannon bone 

Sheath 

Shell-membrane 

Shell of egg 

Short bone 

digital extensor (M) 

Shoulder-blade (Scapula) 

girdle 

joint 

Sidebone .. 

Sigmoid flexure 

Sinus 

communicans 

tarsi 

venarum 

Sinusoid 

Skeletal muscles 

Skeleton 

Skin 

Skull 

Small cornua 

intestine 

Smegma praeputiae 

Snout 

Soft palate 

Sole 

Soleus 

Solitary nodule 

Somatopleure 

Somite 

Space 

tissue 

Special anatomy 

Sperm-nucleus 

Spermatic artery 

எட்போலி இணையம் 

கற்றை, தண்டு 

மயிர்க்கற்றை 

£ம்ப்பின்கால் என்பு 

மடல், கோசம், கவசம் 

ஒட்டுமென்சவ்வு 

முட்டை ஓடு 

குறளென்பு 
குறள்விரல்நீட்டி 
தோளென்பு 

தோள் வளையம் 

தோள்மூட்டு 

பக்க என்பு 

உருமடக்கி 

குடா 

தொடர்குடா 

கழற்குடா 
நாளக்குடா 

குடாப்போலி 

வன்கூட்டென்பு 

வன்கூடு, கங்காளம் 

தோல் 

தலையோடு 

சிறுகொம்பு 

சிறுகுடல் 
பீனமுகைக்க?வு 

உறுமல் 

மெல்லண்ணம் 

உள்ளங்கால் 

காலணித்தசை 

தனிமைச்சிறுகணு 

உடற்புடைச்சவ்வு 

உடலி 

இடைவெளி 

சவ்விடைவேளி 

சிறப்பு உடலமைப்பியல் 
விந்துக்கரு 

விந்து நாடி, விந்துததமனி



Spermatic cord 

nerve 

plexus 

vein si 

Spermatid 

Spermatocyte primary 

secondary 

Spermatogenesis 

Spermatogonium 

Spermatozoa 

Spheno-frontal suture 

occipital crest 

squamous suture 

Sphenoid bone 

Sphenoidal notch 

sinus 

Spheno-palatine foramen 

ganglion .. 

nerve 

sinus 

vein 10 

pterygoid gland 

Sphincter .. 

ani externus (M) 

ani internus 

ilei 

pupillae .. 

vesicae .. 

Spinal arachnoidea 

cord 

dura mater 

ganglion . . 

nerve 

pia mater 

Spinal vein 

Spinalis 

Spinous notch 

process .. 
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விந்து நாண் 
வலிந்து நரம்பு 

விந்துப்பின்னல் 

விந்துநாளம் 

விந்தாடுகலம் 

முதல் விந்துக்குழியம் 

இரண்டாம் விந்துக்குழியம் 

லிந்துப்பிறப்பு 
லிந்துப்பிறப்புக்கலம் 

தாது, விந்து 
ஆப்புரு-நுதல் தையல் 

ஆப்புரு-பிடர்முடி 
ஆப்புரு-செதில் தையல் 

ஆப்புரு என்பு 

ஆப்புரு மொளி, ஆப்புரு முடிச்சு 
ஆப்புருக்குடா 

ஆப்பு௬-அண்ணக்குடையம் 

ஆப்புர௬-அண்ணத்திரட்டு 

ஆப்புர௬ு-அண்ணநரம்பு 

ஆப்பு௬-அண்ணக்குட 

ஆப்பு௬-அண்ணச்சிரை 

ஆப்பு௬-சிறகுச்சுரப்பி 

இறுக்க 
வெளிக்குத இறுக்கத தசை 
உட்குத இறுக்கத்தசை 

சுருட்குடல் இறுக்தெதசை 
பாவையிறுக்க, கண்மணியிறுகஇ 

சிறுநீர்ப்பையிறுக்க 

முட்சிலந்திவலைமென்றகடூ 

முண்ணாண் 

மூள்வன்றாயி 

முள் திரட்டு 

ள் நரம்பு 

மூள் மென்றாயி 
முள் நாளம் 

முள்ளந்தண்டுத்தசை 
முண்முடிச்சு, முண்மொளி 

முண் முளை
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Spiral canal 

fold 

organ of corti 

Splanchnic fibre 

ganglion. . 

nerve 

skeleton 

Splanchnopleure 

Spleen 

Splenial bone 

fissure 

Splenius 

Splenic angle 

artery 

nodule 

plexus 

spot 

Splenium .. 

Spongy substance 

Squamous suture 

temporal hone 

Stapedial nerve 

Stapedius .. 

Stapes 

Stay apparatus 

Sternal 

crest 

extremity 

flexure 

joint 

ligament 

line 

rib as 

Sterno-cephalicus 

hyoideus 

mandibularis 

mastoideus 

pericardiac ligament 

thyro-hyoideus 

சுருளிக்கால்வாய் 

சுருளிமடிப்பு 

கோட்டிச்சுருளி உறுப்ப 

உள்ளுடன்நார் 

உள்ளுடன் திரட்டு 

உள்ளுடன் நரம்பு 

உள்ளுடன் வன்கூடு 

உள்ளுடன்புடைச்சவ்வு 

மண்ணீரல் 

பிளீனியவென்பு 

பிளீனியப்பிளவு 

பந்தத்தசை 

மண்ணீரற்கோணம் 

மண்ணீரல் நாடி 

மண்ணீரற்கிறுகணு 

மண்ணீரற்பின்னல் 

மண்ணீரற்புள்ளி 
பிளீனி௰ம் (பந்தம்) 

பொஞ்சிப்பொருள் 

செதில் தையல் 

செதில்கடைநு தலென்பு 

எந்துநரம்பு 

ஏந்துதசை 
ஏந்தி 
நிறுத்துபகரணம் 

மார்புக்குரிய 

மார்புச்சி 

மார்புமுடிவிடம், மார்பந்தம் 

மார்பூவளைவு 

மார்பென்பு மூட்டு 

மார்பென்பு இணையம் 

மார்புக்கோடு 

மார்புவிலாவென்பு 

மார்பு. தலைத் தசை 

மார்பு உவையுரு SD BONE 

மார்பு-சிபுகம் 

மார்பு-முலையுரு த தசை 
மார்பு-இதயவறை இணையம் 

மார்பு-கேடய உவையுரு



Sternum 

Stifle joint 

Stigma 

Stomach 

Stomodaeum 

Stop of face 

Straight sinus 

Stratum corneum 

germinativum (Malphigian layer) 

granulosum 

tectorium 

Stria 

medullaris 

terminalis 

Striated muscle 

Stroma 

iridis 

Structure .. 

Stylo-glossus 

mastoid foramen 

pharyngeus 

Stylohyoid bone 

Styloid process 

Stylomastoid artery 

Subarachnoid cistern 

space 

Subcailosal gyrus 

Subcarpal arch 

ligament 

Subclavian artery 

vein னு 

Subcostal artery 

Subcutaneous-bursa 

inguinal ring 

tissue (Subcutis) 

Subdural space 

Subfascial bursa 

Sublimbic fissure 

11 

மார்பென்பு, அமரஎன்பு 

பின்முழங்கால்மூட்டு 

களங்கம் 

உதரம் (இரைப்பை) 

வாய்வழி 

சுவானநாசுப்பாலம் 

நேர்குடா 

கடிதோற்படை 

மூலவுயிர்ப்படை (மல்பிசிப்படை) 

சிறுமணிப்படை 

சிறுபோர்வைப்படை 

வரி 

மையவிழையவரி 

முடி விடவரி 

வரிகொள்் தசை 

பஞ்சணை 

பஞ்சணைக்க திராளி 

அமைப்பு 

தம்பநாத்தசை 
தம்ப-முலையுருக்குடையம் 

தம்ப-தொண்டைகத் BOONE 

கு ம்பஉவையுரு என்பு 

தம்பவுரு மூளை, ஆணியுருமுளை 
தம்ப-முலையுருத் தமனி 

உபசிலந் ,திவலையுருத்ெ தாட்டி 

உபசிலந்திவலையுரு Door aso? 
உபகலோசச்சுமலி 

உப.மணிக்கட்டுவில் 

உபமணிக்கட்டு இணையம் 

உபசாவிநாடி 

உபசாலிச்சிரை 

உபவிலாத்தமனி 

உபசருமக்கிழி 

உபசருமக்கவட்டு வளையம் 

உபசருமச்சவ்வு 

உபவன்றோல் வெளி, 6 'தாற்கம்வெவி 

உபபட்டைக்கிழி 

உப உறுப்புப்பிளவு
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Sublingual artery 

duct 

fold 

gland 

vein 

Sublumbar muscle 

Submaxillary duct 

gland 

space 

Submental artery 

vein 

Submucous plexus 

tissue 

Submultifidus 

Subscapular artery 

nerve 

Subscapularis (M) 

Subserous tissue 

Subsidiary plexus 

Substantia gelatinosa 

nigra 

perforata 

propria .. 

Subtarsal ligament 

Suburethral diverticulum .. 

Succus entericus 

Sudoriferous gland 

Sulcus 

intertubercularis 

muscularis 

omasi 

rhinalis .. 

sclerae 

terminalis 

Superficial cardiac area 

digital flexor 

fascia 

flexor 

உபநாத்தமனி 

உபநாக்கான் 

உபநாமடிப்பு 

உபநாச்சுரப்பி 

உபநா நாளம் 

உபநாரித்தசை 

உப அனுக்கான் 

உப அனுச்சுரப்பி 

உபஅனுவெளி 

உபதாடைநாடி 

உபதாடைச்சிரை 

உபசீதப்பின்னல் 

உபசீதச்சவ்வு 

உபபல்பிளவுத்தசை 

உபதோட்பட்டைத தமனி 

உபதோட்பட்டைநரம்பு 

உபதோட்பட்டைத்தசை 

உபநீர்ப்பாயச் சவ்வு 

உப பின்னல், துணைப்பின்னல் 

செலற்றின் பொருள், ஊான்பசைப் 

பொருள் 

கரும்பொருள் 

குளைப்பொருள் 

உண்மைப்பொருள் 

உபகழல் இணையம் 

உப ஊாறுநீர்க்களைக்கு மாய் 

குடற்சாறு 
வியர்ச்சுரப்பி 

சால் 

சிறுமுிழ்இடைச்சால் 

தசைச்சால் 

மூன்றாமிரைப்பைச்சால் 

மோப்பச்சால் 

வன்கோதுச்சால் 

டிலிடச்சால் 

மெற்பரப்பு இதயப்பிரதேசம் 

மேற்பரப்புவிரல்வளைதசை 

மேற்பரப்புப்பட்டை 

மேற்பரப்புவளையி



Superficial inferior labial artery 

lateral coccygeal artery .. 

plantar metatarsal artery 

temporal artery 

Superior check ligament 

labial artery 

parotid artery 

umbilical artery 

Supination 

Supinator muscle 

Supra-angular bone 

Supracarpal arch 

Supracondyloid crest 

fossa ss 

Supramammary lymph node 

Supraoccipital part 

Supraorbital artery 

canal 

foramen 

groove 

process .. Bu 

Supra-pharyngeal lymph node 

Suprascapular artery 

nerve 

Supraspinatus muscle 

Supraspinous bursa 

ligament 

Suprasplenial fissure 

Suprasylvian fissure 

Supratrochlear foramen 

Surface 

Suspensory apparatus 

ligament 

Sustentacular cell 

Sustentaculum tali 

Sutura harmonia 

serrata .. 
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மேற்பரப்புக்கீழு தட்டுத் தமனி 

மேற்பரப்புப்பக்கக்குயிலலகுத் தமனி 

மேற்பரப்பு உள்ளங்கால்அனுகணுக் 
கால்தமனி 

கடைநுதல் மேற்பரப்புத்தமனி 

உயர்தடுப்பிணையம் 

உயர்சொண்டுத் தமனி 

உயர்பரசெலிநாடி 

உயர்கொப்பூழ்த் தமனி 

மல்லாத்தல் 

மல்லாத்தித்தசை 

உயர்கோணவென்பு 

உயர்மணிக்கட்டூவில் 

மூட்டுக்குமிம் மேல் உச்சி 

மூட்டுக்குமிழ்மேற்குழிவு 
முலைமேல் நிணநீர்க்கணு 

பிடரென்பு மேற்பகுதி 

கட்குழிமேல் தமனி 

கட்குமிமேற்கால்வாய் 

கட்குமிமேற்குடையம் 

கட்குழிமேற்றவாளிப்பு 

கட்குமிமேல்முளை 

தொண்டைமேல் நிணநீர்க்கணு 

தோட்பட்டைமேல் தமனி 

தே £ட்பட்டைமேல்நரம்பு 

மேல்முள் தசை 

மேல்முள்இழி 

மேல்முள் இணையம் 

பிளீனிய மேற்பிளவு (பத்தமேற் 
பிளவு) 

சில்லியசின் மேற்பிளவு 

கப்பியுருமேற்குடையம் 

மேற்பரப்பு 

தாங்கியுபகரணம் 

தாங்கி இணையம் 

தூங்கு கலம் 

பரட்டூத்தாங்கு 

பொருத்த த்தையல் 
வாட்பல்தையல்
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Sutura squamosa 

Suture 

Sweat gland 

Sympathetic nerve 

nervous system 

trunk 

Symphysis. . 

mandibulae 

pelvis 

pubis 

Synarthrosis 

Synchondrosis 

Syndesmosis 

Synovial bursa 

fossa 

layer 

membrane 

sac 

sheath 

Syrinx 

Systematic anatomy 

Systemic artery 

T 

Tabula vitrea 

Tactile hair 

Taenia caeci 

thalami .. 

Tailfold 

Tapetum . 

cellulosum 

fibrosum 

Tarsal bone 

fascia 

flexor 

gland 

sheath 

vein 

செதில் தையல் 

தையல், அசைவில் பொருத்து 

லியர்ச்சுரப்பி 

பரிவு நரம்பு 

பரிவு நரம்பு மண்டலம் 

பரிவுமூலம் 

என்பிணைப்பு 

சிபுக என்பிணைப்பு 

இடுப்பென்பிணைப்பு 

பூப்பென்பிணைப்பு 

'நிலைப்பொருத்து 

கசியிழைய நிலைப்பொருத்த: 

மீளிழையப்பொருத்து 

மூட்டுக்கழி 

மூட்டுக்குழிவு 
மூட்டுப்படை 

மூட்டுச்சவ்வு 

மூட்டுப்பை 

மூட்டுறை 
கூரல்நாளம் 

முறையுடலமைப்பியல் 

தொகுதித்தமனி 

உள்ளக ஆடித்தகடு, பீடஆடி.த்தகடு 

தொட்டூணர்மயிர் 

குருட்டுக்குழல் நாடா 

பரியகநாடா 

வால்மடிப்பு 

கம்பளம் 

கம்பளச்செலுலோசு 

கம்பள நாராதல் 

கமலென்பு 

கழற்பட்டை 

கழல்மடத்இ 

கண்மடல்விளிம்புச்சுரப்பி 

கழலுறை 
கழல்நாளம்



Tarso-metatarsal sac 

Tarsus of eye 

Taste bud .. 

Teat 

Teeth 

Tegmen ventriculi quarti 

Tegmentum 

Tela chorioidea 

‘Telencephalon 

Temporal bone 

canal 

crest 

fascia 

fossa 

nerve 

vein . 

Temporalis $e 

Temporary teeth (Deciduous) 

Temporo-hyoid joint 

hyoid mandibular jomt .. 

Tendinous centre 

inscription 

Tendo-Achillis 

calcaneus 

Tendon 

Tensor fascia latae 

palati 

tympani 

Tentorium cerebelli 

ligament 

Teres major 

minor 

tuberosity 

Terminal artery 

line 

nucleus . 

Tertiary bronchi 

Testicle 

76 

கழல்-அனுகணுக்காற்பை 

கட்கழல் 

சுவைமொட்டு, சுவையரும்பு 

முலைக்காம்பு 

பற்கள் 

நாளம் மூளையறை மூடுபடை 

மூடுபடையம் 

தோலுருக்கச்சு 

ஈற்றுமுளை 
கடைநுதலென்பு 

கடை நுதற்கால்வாய் 

கடை நுதலுச்சி 

கடைநுதற்பட்டை 

கடைநுதற்குழிவு 
கடைநுதல் நரம்பு 

கடைநுதல் சிரை 

கடைநுதல் தசை 

துற்காலிகப்பல் (உதிரும்பல்) 

கடைநுதல்--உவையூருமூட்டு 

கடைநுதல்--உவையுருச் சிபுக மூட்டு 

சிரைமையம் 

சிரையெழுத்து 

அக்ூலிசன் சிரை 

கல்லுருச்சிரை 

கசைநார் (சிரை) 

அகலப்பட்டை இழுதசை 

அண்ண இழுதசை 
செவிப்பறை Dip sons 

பூளிச்சிவிரம் 

இணையலிருத்தம் 
பெருவிருத்தம் 

சின்னி விருத்தம் 

கழலைவிருத்தம் 
முடிவிடத்தமனி 

முடிவிடக்கோடு 

முடிவிடக்கரு 

மூன்றாம் மூச்சுக்குழல் 

விதை
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Thalamo-cortfcal fibre 

Thalamus 

Theca 

externa .. 

folliculi .. 

interna .. 

lutein 

paralutein 

Thigh bone (Femur) 

Third carpal bone =u 

eyelid (Nictitating membrane) 

ventricle 

Thoracic air-sac 

aortic plexus 

bone 

cavity 

duct 

ganglion. . 

limb 

nerve 

vein 

vertebra 

Thoracic-dorsal artery 

dorsal nerve 

dorsal vein 

Thoracelumber division 

Thorax 

Thymic artery 

Thymus 

gland be 

Thyro-arytenoideus externus 

epiglottic ligament 

hyoid joint 

hyoid membrane 

hyoideus 

laryngeal artery 

pharyngeus 

பரியகமேற்பட்டைநார் 

பரியகம், ஏந்தி, தலமசு 

உறை 

புறவுறை 

புடைப்புறை 

உள்ளுறை 

இலூற்றீன் உறை 
பரலூற்றீன் உறை 

தொடை என்பு 

மூன்றாம் மணிக்கட்டு என்பு 
மூன்றாம் கண்மடல் (சிமிட்டுமென் 

சவ்வு) 

மூன்றாம் இதயவறை 
தெஞ்சறைவளிப்பை 

நெஞ்சறைப்பெருநாடிப்பின்னல் 
நெஞ்சறை என்பு 

நெஞ்சறைவிவரம் 

நதெஞ்சறைக்கான் 

நெஞ்சறைத்திரட்டு 
நெஞ்சறை உறுப்பு 
நெஞ்சறை தாம்பு 

நெஞ்சறைச்சிரை 

நெஞ்சறை முள்ளந்தண்டென்பு 

நெஞ்சறை மேற்புறத்தமனி 
நெஞ்சறை மேற்புற நரம்பு 
நெஞ்சறை மேற்புற நாளம் 
நெஞ்சறை நாரிப்பிரிவு 

நெஞ்சறை 
தைமச௪த்தமனி 

0) BLOG 

தைமசுச்சாப்பி (&ீழ்க்கமுத்துச்சுரப்பி) 
கேடய-துடுப்பு வெளித்தசை 
கேடய மூச்சுக் 5 ் இணையம் அல்வாய்மூடி 

கேடய--உவையுரு மூட்டு 
கேடய--உவையுரு மென்சவ்வு 
கேடய உவையருத்தசை 

கேடய--குரல்வளை நாடி 
கேடய--தொண்டை ,த்தசை



Thyrohyoid 

Thyroid artery 

cartilage 

cornua 

gland 

vein 

Tibia 

Tibial crest 

nerve 

tarsal bone 

vein 

Tibialis anterior 

posterior 

Tibio-fibular joint 

tarsal joint 

tarsal sac 

Tissue 

fluid 

space 

Tongue 

Tonsil 

Tonsillar sinus 

Topographic anatomy 

Torus pyloricus 

Trabeculae carneae 

Trachea 

Tracheal annular ligament 

artery 

duct 

gland 

lymph duct 

nerve 

plexus 

vein 

Trachealis 

‘Tract 

Tractus centralis 

Tragicus 

7 

கேடய---உவையுரு என்பு 

கேடயத்தமனி 

கேடயக் கசியிழையம் 

கேடயக் கொம்பு 

கேடயச்சுரப்பி 

கேடய நாளம் 

இபியா, கெண்டை பென்பு 

கெண்டைச்சிகை 

கெண்டை நரம்பு, கணுக்கால் நரம்பு 

கணுக்காற்கழல் என்பு 

கெண்டைச்சிரை 

முன்கெண்டைத்தசை 

பின்கெண்டைத் தசை 

கெண்டை-மட்டை மூட்டு 

கெண்டைக்கழல்மூட்டு 

கெண்டைக்கழல்பை 

இழையம் 

இமையப்பாயம் 

இழைய இடைவெளி 

நாக்கு, நா 
தொண்டைமுளை, தொண்டைக்கணு 

தொண்டையமுளைக்குடா 

இடவிளக்க உடலமைப்பியல் 

குடல்வாய் எழுச்சி 

இதயக்க€மேறைச்சிறுகஇர் 

வாதனாளி 

வாதனாளி-கங்கண இணையம் 

வாதனாளித்தமனி 
வாதனாளிக்கான் 

வாதனாளிச்சுரப்பி 

வாதனாளி நிணநீர்க்கான் 

வாதனாளி நரம்பு 

வாதனாளிப்பின்னல் 

வாதனாளிச்சிரை 

மூச்சுக்குமல்கொடுவைத்தசை 

சவடு, செல்கை (வழி) 

மையச்சுவடு 

குறுணித்தசை
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Tragus 

Transverse diameter 

facial artery 

fissure 

ligament 

process 

sinus 

Transversus abdominis 

nasi 

thoracis 

Trapezius .. 

cervicalis 

thoracalis 

Triceps brachii 

muscle .. 

Tricuspid valve 

Trigeminal nerve 

Trigonum olfactorium 

vesicae .. 

Trochanter major 

minor 

tertius 

Trochanteric bursa 

fossa 

ridge 

Trochlea 

Trochlear foramen 

nerve 

Trochoid (Pivot joint) 

True nostril 

vertebra... 

vocal cord 

Truncus arteriosus 

bicaroticus 

brachiocephalicus 

intestinalis 

lumbalis, . 

Tuber calois 

குறுணி 
குறுக்குவிட்டம் 

குறுக்குமுகநாடி 

குறுக்குப்பிளவு 
குறுக்கு இணையம் 
குறுக்கு முளை 
குறுக்குக்குடா 

UND MEG MEGS Soe 
மூக்குக்குறுக்குத்தசை 

நெஞ்சுக்குறுக்குத்தசை 
சரிவகத்தசை 

கழுத்துச்சரிவகத் தசை 

நெஞ்சுச்சரிவகத் தசை 

புயமுத்தலைத்தசை 
WSS gS Sane 
முக்கூர்வால்வு 

மும்மிதுன நரம்பு 

மோப்பத் திரிகோணி 

சிறுநீர்ப்பைத் திரிகோணி 

பேருச்சிமுனை 

சிற்றுச்சிடனை 

முப்படி உச்சியுனை 

உச்சிமுனைக்கிழி 

உச்சிமுனைக்குழிவு 

உச்சிமுனை முகடு 

கப்பியரு 

கப்பியருக்குடையம் 

கப்பியரு நரம்பு 

சுமலிடமூட்டு 
உண்மை நாசுத்தொளை 

உண்மைமூள்ளென்பு 

உண்மைக்கு ரல்நாண் 

மூலநாடி 

இருகரோற்றிமுதல் 
பய- தலைமுதல் 
குடல்மூலம் 

தொடைமூலம் 

குதிக்காலென்புழுகழ்



Tuber cinereum 

coxae 

ischii 

sacrale ., 

spinae 

scapulae. . 

Tubercle 

Tuberculum cinereum 

faciale 

olfactorium 

pubicum 

Tubular gland 

Tubule 

Tubulo-alveolar gland 

Tunica 

albuginea 

communis 

propria .. 

vaginalis 

Turbinate bone 

crest 

fold 

sinus 

Tusk (Tushes) 

Tympanic artery 

cavity 

membrane 

nerve 

plexus 

Tympaniform membrane 

Tympanum 

U 

Udder 

Uina 28 

Ulnar artery 

carpal bone 

nerve 

vein 

79 

நரைமுகழ் 
பெயரில் என்புமு£ழ் 

நாரிஎன்புமுூழ் 
திரு என்புமுூழ் 
முள் என்புமுடழ் 
தோட்பட்டை என்புமுழ், விசிறி என் 

புமுகழ் 
சிறுமுகழ் 
நரைச்சிறுமுடிழ் 
பட்டைச்சிறுமுகம் 

மோப்பச்சிறுமுகழ் 

பூப்புச்சிறுமுிழ் 
சிறுகுமாய்ச்சுரப்பி 

சிறுகுழாய் 
சிறுகுழாய்-9ற் றுறைச்சுரப்பி 

SOM, கவசம் 

வெண்கவிப்பு, வெண்கவசம் 

பொதுக்கலிப்பு 

உண்மைக்கவிப்பு 

யோனிக்கவிப்பு 

சுருளை என்பு 

சுருளைமுடி 

சுருளைமடிப்பு 

சுருளைக்குடா 

குந்தம், வேட்டைப்பல் 

செவிப்பறைத கமனி 

செவிப்பறைக்குழி 

செவிப்பறைச்சவ்வு 

செவிப்பறைநரம்பு 

செவிப்பறைப்பின்னல் 

செவிப்பறையுருமென்சவ்வு 

செலிப்பறை 

மடி. 

அரந்தி 
அரந்தித்தமனி 
அரந்இிமனிக்கட்டென்பு 

அரந்தி நரம்பு 
அரத்திச்சிரை
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Ulnaris lateralis 

Umbilical artery 

fissure 

fold 

vein 

Umbilicus .. 

Unipennate muscle 

Ureter 

Ureteral orifice 

Urethra 

Urethral 

crest 

gland 

process .. 

sinus 

Urinary bladder 

organ 

Uriniferous tubule 

Uro-hyal bone 

Urodaeum 

Urogenital sinus 

system .. oe 

Uropygial gland (Preen gland) 

Uterine artery 

cotyledon 

gland 

tube 

Utero-ovarian artery 

ovarian plexus 

ovarian vein, 

Uterus 

masculinus (Prostatic utricle) 

Utricle 

Uvula 

பக்க அரந்தித்தசை 
கொப்பூழ்த தமனி 

கொப்பூழ்ப்பிளவு 

கொப்பூம்மடிப்பு 

கொப்பூழ்ச்சிரை 

கொப்பூழி 

ஒரு சிறைத்தசை 
சிறுநீர்க்குழாய், ஊறுநீர்க்குமாய் 

ஊறுதநீர்த்துவாரம் 

சிறுநீர்வழி, ஊறுநீர்வழி 
சிறுநீர்வழிக்குரிய 

சிறுநீர்வழி உச்சி 

சிறுநீர்வமிச்சுரப்பி 

சிறுநீர்வழிமுளை 
சிறுநீர்வழிக்குடா 

சிறுநீர்ப்பை 

சிறுநீருறுப்பு, ஊறுநீரங்கம் 

சிறுநீர்தாங்குசிறுகுமாய் 
வால்-உவையுரு என்பு 

ஊறுநீர்வழி (மூ.த்திரவழி) 
ஊாறுநீர்ப்பிறப்பிக்குடா 

ஊரறுநீர்ப்பிறப்பிமண்டலம் 

வாற்புச்சச்சுரப்பி, கோதுசுரப்பி 

கருப்பைநாடி 

கருப்பைக்கண்ணக்குழி, கருப்பைப் 
பொஞ்சிவித் இலை 

கருப்பைச்சுரப்பி 

கருப்பைக்குழல் 

கருப்பைச்சூலகத் தமனி 

கருப்பைச்சூலகப்பின்னல் 

கருப்பைச்சூலகச்சிரை 

கருப்பை 

ஆணகக்கருப்பை(முன்னிற்கும்புன்மை 

புன்பை 

உண்ணாக்கு, மூளிப்புழுப்பகுதி



ர் 

Vagina 

Vaginal ligament 

ring 

Vagus nerve 

Vallate papilla 

Valve 

Valves of Kerkring 

Valvulae conniventes 

Valvular fold 

Vas deferens 

efferens .. 

Vasa vasorum 

Vascular groove 

plexus 

tunic... 

Vasomotor fibre 

Vastus intermedius 

lateralis 

medialis 

Vein 

Velum 

Vena azygos 

cava, 

comitans 

hemiazygos 

reflexa 

rhinalis .. 

Venae Vorticosae 

Venous arch 

plexus 

sinus : 

Ventral Atlanto-occipital membrane 

Ventral border 

colic artery 

median fissure 

spinal artery 
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யோனிமடல், மடலுறை, பெண்குறி 

மடல் 

யோனிமடலிணையம் 

மடல்வளையம் 

அலையுநரம்பு, விடுகாலிநரம்பு 

வள்ளச்சிம்பி 

வால்வு 

கேட்ிறிங்குவால்வு 

சேர்சிறுவால்வு 

சிறுவால்வுமடி 

அகற்றுவாசு 

வெளிக்காவுவாசு 

கலத்தமனி 

கலன் தவாளிப்பு 

கலன்பின்னல் 

கலன் கவசம் 

வாசோவியக்கநார் 

இடைமையப்பிரமாண்டத் தசை 

பக்கப்பிரமாண்டத் தசை 

நடுசார்பிரமாண்டத் தசை 

நாளம், சிரை 

திரை 

இணைபடாச்சிரை 

பெருஞ்சிரை, பெருநாளம் 

சங்கமச்சிரை 

பாதிமிணைச்சிரை 

லிளைவினைச்சிரை 

மோப்பச்சிரை 

சுழல்சிரை 

நாளவில், சிரைவில் 

நாளப்பின்னல், சிரைப்பின்னல் 

நாளக்குடா, சிரைக்குடா 

வயிற்றுப்புற அத்திலசு-பிடர்மென் 
சவ்வு 

வயிற்றுப்புற விளிம்பு 

வயிற்றுப்புறப் பெருங்குடல்நாடி 

வயிற்றுப்புற நடுப்பிளவு 

வயிற்றுப்புற முள் தமனி
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Ventral spine 

turbinate bone 

Ventricle .. 

(of brain) 

(of heart) 

Ventricular fold 

ligament 

Ventricularis 

Vermis cerebelli 

Vertebra 

Vertebral .. 

arch 

artery 

articular process 

body 

canal 

column .. 

curve 

extremity 

foramen 

formula .. 

line 

notch 

sinus 

Vertex 

corneae .. 

Vertical Diameter 

Verticalis auriculae 

Vesical artery 

plexus 

Vesicle 

Vesico-genital pouch 

prostatic artery 

Vesiculae seminales 

Vessel 

Vestibular ganglion 

nerve 

Vestibule .. 

வயிற்றுப்புறமுள் 
வயிற்றுப்புறச்சுருளை என்பு 

அறை 

மூளையறை 
இதயக்கீழ் அறை 

மூளையமடிப்பு 

இதயக்€$ழறையிணையம் 

பம்பறைத்தசை 

மூளிப்புழுவுரு 
முள்ளந்தண்டென்பு 

முள்ளந்தண்டுக்குரிய 

முள்ளந்தண்டு வில் 

முள்ளந்தண்டுத்தமனி 
முள்ளந்தண்டு மூட்டுமூளை 

முள்ளந்தண்டுச்சிற்றுடல் 

முள்ளந்தண்டுக்கால்வாய் 

முள்ளந்தண்டுநிரல் 

முள்ளந்தண்டுவளைவு 

முள்ளந்தண்டுமுடிவிடம் 
முள்ளந்தண்டுக்குடையம் 

முள்ளந்தண்டுச்சூத்திரம் 
முள்ளந்தண்டுக்கோடு 

முள்ளந்தண்டுமொளி 

முள்ளந்தண்டுக்குடா 

உச்சி 

விழிவெண்படல உச்சி 

நிலைக்குத்துவிட்டம் 
செலி உச்ச 

சிறுநீர்ப்பைத் தமணி 

சிறுநீர்ப்பைப்பின்னல் 

புடகம் 

சிறுநீர்ப்பைப்பிறப்படைப்பம் 

சிறுநீர்ப்டை-புறங்கவிழ்தமனி 

லிந்துப்புடகம் 

கலன் 

தலைவாயில் திரட்டு, தேகளித் திரட்ட 

தலைவாயில் நரம்பு 

தலைவாயில், தேகளி



Veterinary anatomy 

Vexillum .. 

Vibrissae . 

Vilki 

carunculae 

Visceral layer 

muscle ., 

pleura 

radicle .. 

skeleton 

Vitelline area 

artery 

membrane 

vein ஸு 

Vitreous body 

humor 

stroma . 

Vocal cord. . 

fold 

ligament 

process . 

Vocalis muscle 

Volar antibrachial artery .. 

common digital artery 

foramen 

interosseous artery 

ligament 

nerve 

plexus 

proper digital artery 

Vomer 

Vomero-nasal organ 

Vortex cordis 

Vulva 

Vulvae constrictor vestibuli 

Vulvar cleft 
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விலங்கு உடலமைப்பியல் 

இறகுப்பரப்பு 
சொண்டுணரி, வாய்மயிர் 

சுடைமுனைகள், விரலிகள் 

மேல்வளர்விரலிச்சதை 

உடலகப்படை 

உள்ளுறுப்புத்தசை 

உள்ளுறுப்புப்புடைச்சவ்வு 

உள்ளுறுப்புமூலம் 

உள்ளுறுப்புவன்கூடு 

கருவூண் பகுதி 
கருஷண் தமனி 

க௫ஷண் சவ்வு 

கருஷண் சிரை 

கண்ணாடிச்சிற்றுடல் 

கண்ணாடியுரு உடனீர் 

கண்ணாடியுருப் பஞ்சணை 

குரல்நாண் 

குரல்மடிப்பு 

குரலிணையம் 

சுரல்முளை 

குரல்தசை 

தள-புயவெதிர்த்தமனி 

தளவிரல்தமனி 

களக்குடையம் 

தள என்பிடைத்தமனி 

தள இணையம் 

தள நரம்பு 

தளப் பின்னல் 

தள விரல் மெய்த்தமனி 

எரென்பு 

எஏர்நாசுஅங்கம் 

சுமல் நாண், உந்திநாண் 

யோனிமடி, யோனிமுகம் 

யோனிமுக இறுக்கத்தேகளித்தசை 

யோனிமுகப்பிளவு
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Ww 

Wall ‘3 

Wall of hoof 

White line 

substance 

Wing 

Wolf tooth 

Wolffian body 

duct 

Wool 

x 

Xiphoid cartilage 

Y 

Yak e 

Yellow marrow 

Yolk of egg 

Yolk-sac 

Z 

Zebu hump 

Zona lamellata 

pellucida 

Zonary placentation 

Zone 

Zonula ciliaris 

Zoological position 

Zygoma (Jugal, Malar) 

Zygomatic 

arch 

bone 

gland 

nerve 

process .. 

Zygomatico-auricularis 

Zymogenic cell 

சுவர் 

குளம்புச்சுவர் 

வெண்கோடு 

வெண்பொருள் 

சிறகு 
ஓநாய்ப்பல் 

உவூல்பியச்சிற்றுடல் 

உவூல்பியக்கான் 

செம்மறி உரோமம் 

வாட்போலிக்கசியிழையம் 

கவரிமான் 

மஞ்சள் மச்சை 

முட்டைக்கரு 

கருவஷண்வட்டுவம் 

எருதுத்திமில் 

சிறுதட்டு வலயம் 

ஊாடுதுலக்கவலயம், தெளிவுவலயம் 

வலயச்சூல்வித் தாகு நிலை 

வயைம் 

பிசிருருச்சிறுவலயம் 

விலங்கியல் நிலை 

HYG, SAIL 

அுகவுருவான 

அகவுருவில் 
அகவுரு என்பு, கதுப்பென்பு 

அகவுருச்சுரப்பி 

அகவுரு நரம்பு, கதுப்புநரம்பு 

வஅுகவுருமுளை, கதுப்புமுளை 
அகவுரு-செவித் தசை 

சைமோசென்கலம்
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