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ORGANA URINARIA

• Ren

• Ureter

• Vesica urinaria

• Urethra
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REN

• sepasang,

• berbentuk kacang koro, 

• berwarna merah coklat.

• terletak
– di bagian posterior cavum 

abdomen,

– lateral columna vertebralis, 
retroperitoneal,

• diselubungi oleh
– jaringan lemak

– jaringan ikat kendor

• ren sinister letaknya 

setinggi V.T.XI-V.L.II

• ren dexter letaknya 

setinggi V.T.XII-V.L.III

• disebabkan adanya hepar 

di atas ren dexter, 

sehingga ren dexter lebih 

rendah.

• sumbu kedua ren ke arah 

laterocaudal sejajar 

dengan sumbu m. psoas 

major.
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• ukuran ren :

– Panjang : ± 11 cm,

– Lebar : ± 6 cm,

– tebal : ± 3 cm.

• berat ren :

– pria : 125 – 170 g,

– wanita : 115 – 155 g

• bidang transpyloric

– tepat melalui hilus renalis

– ± setinggi V.L.I

Permukaan-permukaan ren :

• Facies anterior

• Facies posterior

• Margo lateralis

• Margo medialis 

• Polus cranialis 

(extremitas superior)

• Polus caudalis 

(extremitas inferior)
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• margo lateralis

– Konvex

• margo medialis

– konkaf

– di tengah-tengahnya 

terdapat Hilum renalis 

setinggi V.L.I.

– Hilum ini merupakan 

pintu masuk ke dalam 

Sinus renalis

Struktur-struktur yang melalui hilum 

adalah :

• vassa renalis

• pelvis renalis

• serabut-serabut saraf

• pembuluh-pembuluh 
lymphe

Topografi pada umumnya

• dari ventral ke dorsal 
berturut-turut adalah :
– V. renalis,

– A. renalis,

– pelvis renalis.
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sinus renalis

• dasar dan atap diliputi oleh 
capsula fibrosa dari ren.

• di dalam terdapat
– vassa renalis,

– pelvis renalis

– yang akan masuk ke dalam 
jaringan ren.

• pada dasar sinus terdapat 
tonjolan-tonjolan yang 
terbentuk dari papilla 
renalis.

Hubungan Anatomi Ren dengan 

Organ Sekitarnya :

di polus cranialis ren

tertutup glandula 

suprarenalis,

meluas sampai ke 

margo medialis 

(variable)



11/14/2007

6

Hubungan Anatomi Ren dengan 

Organ Sekitarnya :
Facies posterior ren :

• dari medial ke lateral 
terdapat impressio
– m.psoas major,

– m.quadratus lumborum dan

– aponeurosis m.transversus 
abdominis

• ke arah cranial terdapat 
impressio
– untuk arcus lumbocostalis 

medialis dan lateralis dan

– di atas impressio (garis) ini 
ren berhubungan langsung 
dengan diaphragma yang 
serabut-serabutnya berasal 
dari kedua arcus tadi. 

• Jadi diaphragma 
memisahkan
– polus cranialis ren

– dari cavitas pleuralis dan 
costa XII.

• bagian diaphragma ini 
kadang-kadang 
membentuk celah 
(trigonum lumbocostalis 
Bochdaleki), sehingga 
ren berhubungan 
langsung dengan pleura 
yang menutup recessus 
costo diaphragmatica.
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Hubungan Anatomi Ren dengan 

Organ Sekitarnya :

Facies anterior ren :

• margo medialis ren 

tertutup oleh glandula 

suprarenalis

• berada bersama 

dalam fascia renalis.

• struktur lain di facies 

anterior ren berada di 

luar fascia renalis.

Hubungan Anatomi Ren dengan 

Organ Sekitarnya :
Facies anterior ren dextra :

• dua pertiga bagian 
cranial berhubungan 
dengan facies posterior 
lobus dextra hepatic,

• flexura coli dextra (di 
bagian lateral)

• pars descendes duodeni 
(di bagian medial).

• lebih ke inferior dan 
medial berhubungan 
dengan intestinum tenue 
dengan peritoneum di 
antaranya.
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Hubungan Anatomi Ren dengan 

Organ Sekitarnya :

• peritoneum yang menutupi hepar 

membelok menutup ren di daerah ini. 

Karena tempat belokan peritoneum ini 

inferior dari glandula suprarenalis, maka 

glandula ini dan polus cranialis ren 

berhubungan langsung dengan hepar 

(tidak dipisahkan peritoneum). Daerah 

hepar di sini disebut bare area, 

Hubungan Anatomi Ren dengan 

Organ Sekitarnya :
• Facies anterior ren sinistra :

– bagian tengah berhubungan langsung 
dengan corpus dan cauda pranceatis.

– di sebelah cranialnya ren berhubungan 
dengan

• facies posterior gaster (yang ikut 
membentuk sebagian dari “stomach 
bed”). Bursa omentalis (Lesser sac) 
memisahkan ren dari gaster.

– bagian lateral  berhubungan dengan 
lien.

– Antara daerah gaster dan lien, 
peritoneum membelok dari facies 
anterior ren untuk membentuk 
ligamentum lienorenalis yang dilalui 
oleh pembuluh darah dan struktur-
struktur lain keluar masuk lien.
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Hubungan Anatomi Ren dengan 

Organ Sekitarnya :

• Facies anterior ren 

sinistra :

– Sebagian besar inferior 

berhubungan dengan

• gelungan-gelungan jejunum 

proximal yang dipisahkan 

dari ren oleh cavum 

peritonealis (greater sac).

• tepi lateral berhubungan 

langsung dengan

– colon descendes

– flexura coli sinistra.

Hubungan Anatomi Ren dengan 

Organ Sekitarnya :
• Hubungan dengan 

peritoneum :
– kedua ren retroperitoneal 

(extraperitoneal),

– sedangkan bagian yang 
masih tertutup oleh 
peritoneum adalah daerah 
yang berhubungan dengan 

• hepar dan

• intestinum tenue (sebelah 
kanan)

• daerah gaster, 

• lien,

• jejunum (kiri).
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Fiksasi  Ren :

• Ren difiksir pada 

tempatnya oleh :

– fascia renalis

• fascia praerenalis

• fascia retrorenalis

– capsula adipose

– capsula fibrosa

Fascia praerenalis :

• merupakan penebalan jaringan extraperitoneal

• terletak ventral dari ren.

• ke medial menutup aorta abdominalis dan vena cava 
inferior
– kemudian bergabung dengan fascia yang kontra lateral.

• ke cranial setelah menutup gld. Suprarenalis, fascia ini 
bergabung dengan fascia retrorenalis.

• ke lateral bergabung dengan fascia retrorenalis,
– kemudian ada beberapa pendapat :

• menjadi fascia transvera abdominis

• menjadi jaringan extraperitoneal lagi

• ke caudal fascia ini
– tidak bergabung dengan fascia retrorenalis

– tetapi tetap terbuka

– dan menghilang jadi jaringan extraperitoneal sekitar ureter
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Fascia retrorenalis :

• ke arah medial ia 

melekat pada 

columna vertebralis

• terletak di dorsal ren

• kedua fascia renalis
– dipisahkan dari capsula fibrosa

– oleh suatu celah yang dinamakan “spatium perirenalis”

• yang terisi oleh jaringan lemak perirenal.

(Sedang jaringan lemak di luar fascia renalis disebut jaringan lemak 
pararenal)

• diduga tidak ada hubungan antara spatium perirenalis 
yang kiri dengan yang kanan,

• sedang kalau ke caudal berhubungan dengan jaringan 
extraperitoneal.

• Jadi apabila ada infeksi di dalam spatium perirenalis, 
menjalar dengan sendirinya ke arah caudal, terutama 
sekitar ureter.



11/14/2007

12

Capsula Fibrosa:

• adalah jaringan ikat/ membran yang 

melekat langsung pada jaringan ren dan 

menjadi dasar serta atap sinus renalis.

• Memberikan septa-septa ke arah fascia 

renalis, sehingga memperkuat fiksasi ren.

Capsula adiposa:

• adalah jaringan lemak yang berada antara 

capsula fibrosa denga fascia renalis.

• disebut jaringan lemak perirenal.
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Struktur ren :
• dibuat irisan frontal di tengah-

tengah melalui hilus renalis, maka 
tampak ada 2 bagian :

• 1. Cortex renalis
– bagian luar,

– warna merah coklat dan berbintik-
bintik, (corpusculum renalis Malphigi)

• 2. Medulla renalis 
– bagian dalam,

– terletak dekat hilus,

– warna lebih pucat dan kelihatan 
bergaris-garis (pada mayat tampak 
lebih gelap).

Cortex Renalis :

• terletak langsung 
dibawah capsula fibrosa,

• terdiri dari jaringan lunak 
berbintik-bintik. 
Corpusculum renalis 
Malphigi

• bagian cortex yang 
masuk ke dalam medulla, 
diantara pyramida renalis 
disebut : Columna 
Renalis Bertini
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Corpusculum renalis Malphigi

• terdiri dari :

–1. capsula glomeruli Bowman

–2. glomerulus corpusculi renalis

Capsula Bowman
• adalah permulaan dari 

saluran ginjal yang 
meliputi glomerulus (yaitu 
anyaman pembuluh-
pembuluh darah).

• tempat terjadi 
penyaringan darah untuk 
mengeluarkan zat-zat 
yang tidak digunakan 
oleh tubuh

• kemudian dilanjutkan 
menjadi saluran yang 
disebut : Tubulus Renalis.
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Medulla Renalis :

• letaknya dekat hilus

• terlihat garis-garis  putih oleh karena adanya saluran-saluran yang 
terletak dalam piramid renalis.

• basis pyramida renalis yang mengarah ke cortex 

• apex pyramida renalis bermuara ke dalam calyx minor, sehingga 
menimbulkan tonjolan yang dinamakan : papillae renales yang 
menjadi dasar Sinus Renalis.

• dalam 1 calyx minor bermuara 1 -3 papilla renalis.

• Pada papil ini terdapat lubang keluar dari saluran-saluran ginjal oleh 
karena itu disebut lamina Cribrosa. (Jumlah ductus papillaris renalis 
18-20 buah).

• Jaringan medulla (dari pyramida renalis) ada yang menonjol masuk 
ke dalam jaringan cotex, disebut : Fasciculus Radiatus Ferreinl.

• Ada beberapa pengertian pada ren dengan adanya : 
Fasciculus ini yaitu :

• Lobulus Renalis ada 2 pendapat :

• 1. Menurut teori embryologi :

• Lobulus yaitu : bagian dari cortex ren, antara dua 
a.interlobularis, jadi yang terletak di tengah-tengah 
adalah fasciculus radiatus Ferreini

• 2. Menurut teori anatomi komparatif.

• Lobulus ren yaitu bagian cortex yang dibatasi oleh 2 
fasciculus radiatus Ferreini. Jadi a. interlobularis berada 
di tengah-tengahnya.

• Dalam hal ini maka nama a. interlobularis berubah jadi a. 
intralobularis.
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Nephron:

• Adalah kesatuan 

fungsional dari ginjal 

yang terdiri dari :

– Capsula Bowmann dan

– glomerulus (corpusculus 

renalis)

– Tubulus contortus I

– Loop of Henle

– Tubulus contortus II

– Secretory tubule (tubulus 

renalis)

• Saluran-saluran ginjal yang 

terletak dalam cortex:

– Capsula Bowmann

– T.C. I (tubulus contortus proximalis)

– T.C. II (tubulus contortus distalis)

• Saluran-saluran di dalam 

medulla :

– pars ascendens Loop of Henle

– pars descendens Loop of Henle 

– Ductus colligentes

– Ductus Bellini (ductus papillaris)
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Vascularisasi :

• A. Renalis

• Adalah cabang aorta abdominalis caudal dari a. messenterica superior, 
yang kanan dorsal dari vena cava inferior sebelum mencapai hilus telah 
bercabang-cabang jadi aa. Segmentales, biasanya 3 anterior dari pelvis 
renalis dan 1 cabang di posterior dari pelvis renalis.

• Setelah mencapai hilus renalis, masing-masing a. renalis bercabang jadi 4-
5 cabang yang dinamakan : a.interlobaris. Sebelum mencapai hilus 
memberi cabang untuk gld. suprarenalis, ureter dan jaringan lemak 
pararenal.

• Kadang-kadang ada sebuah a. renalis accessoria, yang juga keluar dari 
aorta abdominalis, langsung menuju ke polus dari ren, tanpa melalui hilus.

• Arteria-arteria interlobaris berjalan di dalam medulla (dalam columna renalis 
Bertini), yang akhirnya masing-masing membelokuntuk membentuk a. 
arcuata yang berjalan di atas basis pyramida renalis (pada perbatasan 
cortex medulla). Dari a. arcuata keluar cabang-cabang lagi yaitu : a. 
interlobularis, 

• selanjutnya aliran darah dari sini adalah sebagai berikut :

• 1. Dari a. interlobularis~ vas afferens; masuk ke :

• a. Glomerulus perifer~ vas efferens ~ T.C. membentuk kapiler 
(plexus capilaris peritubularis ~ vena interlobularis ~ vena arcuata

• b. Glomerulus juxta medullaris ~ a. recta spuriae ~ kapiler-kapiler 
pada papilla renalis ~ v. interlobularis ~ v. arcuata.

• 2. Dari a. interlobularis ~ a. recta verae ~ kapiler-kapiler pada papilla 
renalis menuju ke v. interlobularis akhirnya ke v. arcuata (a. 
rectavena bias berasallangsung dari a. arcuata.

• 3. Dari a. interlobularis, menembus capsula fibrosa, membentuk 
kapiler-kapiler dalam capsula adiposa, dialirkan ke v .stellata (antara 
cortex dan capsula) ~ v. interlobularis, akhimya ke v. arcuata.
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Aliran Lymphe Ren :

• 1. Plexus Iymphaceus di dalam jaringan ren membentuk 
4-5 truncus Iymphaceus, cairan Iymphe kemudian 
dialirkan ke Inn dalam hilus renalis, akhirnya ke Inn. 
Lumbalis (Inn. Paraaorticus).

• 2. Plexus Iymphaceus di dalam capsula adiposa, 
dialirkan ke Inn. pada hilus renalis, akhirnya juga ke Inn. 
lumbalis.

• 3. Plexus Iymphaceus profundus dari capsula fibrosa, 
dialirkan ke Inn. Pada hilus renalis, akhirnya ke Inn. 
lumbalis.

• 4. Terdapat hubungan timbal balik antara plexus 
Iymphaceus dalam capsula adiposa dan yang terletak 
profundus dari capsula fibrosa.

Fungsi Ren :

• mempertahankan keseimbangan asam basa di 
dalam darah (electrolyte balance) dengan jalan 
membuang metabolit dan bahan-bahan yang 
tidak berguna lagi dari darah.

• Mula-mula penyaringan dari darah dilakukan 
pada glomerulus,

• kemudian diulangi lagi pada T.C. I, sehingga 
terdapat keseimbangan garam-garam dalam 
darah,

• sedang hasil akhir penyaringan tersebut adalah 
urine,

• yang akhirnya keluar melalui ureter.
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Pelvis Renalis / pelvis Uretris :

• Adalah bagian yang melebar dari ureter di 
bagian proximal, terletak dalam sinus renalis. 
(merupakan permulaan ureter).

• Ke arah proximal pelvis renalis bercabang 
menjadi 2-3 calyx major. Masing-masing calyx 
major pecah jadi cabang-cabang yang lebih 
kecil, disebut : Calyx minor (1 calix major bias a 
menjadi 2-6 calyx minor).

• Ke dalam tiap-tiap calyx minor bermuara papilla 
renalis, yang merupakan gabungan dari 3-4 
pyramida renalis.
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Ureter :

• Adalah saluran untuk urine yang berasal dari ren 
(rnelalui pelvis renalis) ke vesica urinaria (buli-buli).

• Menurut perjalanannya terbagi atas 2 bagian yaitu : pars 
abdominalis (pada dinding dorsal abdomen) dan pars 
pelvina (pada dinding lateral pelvis).

• Panjangnya : ± 25 cm - 35 cm.

• Letaknya retroperitoneal, turun ke bawah ventral dari m. 
psoas major,

• merupakan lanjutan dari pelvis renalis yang terletak 
dorsal dari vasa renalis.

Ureter dextra

• berjalan dorsal dari :

– pars descendens duodeni,

– a. spermatica interna,

– a. colica dextr

– a. iliocolica,

• serta berada di sebelah kanan v. cava 

inferior.
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Ureter sinistra

• berjalan dorsal dari :

– a. spermatica interna,

– a. colica sinistra

– colon sigmoid

ureter

• Setelah masuk ke dalam cavum pelvis, berjalan 
ke caudal pada dinding lateral pelvis tertutup 
oleh peritoneum.

• Mula-mula terletak ventro-caudal dari a.v. iliaca 
interna, kemudian menyilang medial dari 
(chorda) a. umbilical is dan a.v.n. obturatoria.

• Pada tempat setinggi spina ischiadica, ia 
membelok ke arah ventromedial, kemudian 
mencapai bagian dorsal vesica urinaria, ±
setinggi 4 cm cranial dari tuberculum pubicum.

• Perjalanan selanjutnya terdapat perbedaan 
antara ureter pria dengan wanita
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Ureter pada Pria :

• melalui ligamentum lateralis dari vesica 

urinaria, di mana pada tempat ini disilang 

oleh ductus deferens dari sebelah ventral, 

yang kemudian berada di medial ureter.

• Pada waktu mencapai vesica urinaria ia 

terletak ventral dari bagian cranial vesicula 

seminalis dan lateral dari ductus deferens.

Ureter pada Wanita :

• Setelah berada dalam cavum pelvis, terletak dorsal dari 
ovarium,

• kemudian berjalan di dalam ligamentum cardinale 
(bagian terbawah plica lata), sampai pada tempat ± 1-2 
cm lateral dari cervix.

• di sini ureter disertai oleh a. uterina yang terletak di 
ventrocranialnya.

• Setelah berada ± 1-2 cm lateral dari cervix uteri, ureter 
membelok ke arah medial, berjalan di dalam ligamentum 
lateralis dari vesica urinaria yaitu sebelah ventral dari 
batas lateral vagina, ke arah vesica urinaria. Jadi di sini 
ureter berhubungan erat sekali dengan cervix uteri dan 
vagina. Pada waktu operasi uterus (Hysterectomy) perlu 
diingat hal-hal tersebut di atas.
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Penyempitan-penyempitan 

pada lumen Ureter terdapat 

pada :

• 1. Peralihan dari pelvis renalis menjadi 
ureter.

• 2. Peralihan dari pars abdominalis ke pars 
pelvina yaitu pada waktu ureter masuk 
kedalam cavum pelvis di mana ia 
menyilang a. iliaca communis.

• 3. Waktu ureter masuk ke dalam vesica 
urinaria.

Struktur Ureter :

• Dinding ureter dari lumen ke arah luar :

• 1. Mucosa: yang dapat membentuk 

lipatan-Iipatan bila ureter kosong

• 2. Muscularis: terdiri dari jaringan otot 

polos sirkuler (dalam) dan longitudinal 

(luar). 
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Vascularisasi Ureter :

• Dari cabang-cabang :

– a. renalis

– a. ovarica/spermatica interna

– a. vesicalis inferior

• Kadang-kadang biasa mendapat cabang 

langsung dari aorta.

• Venanya mengikuti perjalanan arteri

Aliran Lymphe :

• Pars abdominalis, ke

– Inn. Lumbalis

– Inn. iliaca communis,

– bagian yang dekat ren ikut aliran Iymphe dari 

ren.

• Pars pelvina,

– mengikuti aliran Iymphe dari vesica urinaria 

ke arah Inn. Iliaca interna.
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Vesica Urinaria :

• terletak di dalam cavum pelvis subperitonealis

• dorsal dari symphisis pubis.

• Fungsinya untuk menampung urine (reservoir 
urine).

• Bentuk dan posisinya tergantung isinya.
– keadaan kosong tingginya tidak melewati symphisis 

pubis,

– bila penuh bisa sampai setinggi umbilicus.

• keadaan kosong, berbentuk limas sisi tiga 
(tetrahedral) dengan sebuah basis, collum, 
apex, facies superior dan 2 facies infero 
lateralis.
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Bagian vesica urinaria yang kosong 

adalah :

• Facies superior : menghadap ke cranial, 

bentuknya segi tiga

• Facies posterior/dorsalis = basis = fundus : 

menghadap ke dorsal, bentuknya segi tiga.

• Facies inferolateralis: ada 2 menghadap ke 

lateral dan caudal.

• Apex : pertemuan kedua facies inferolateralis 

dan facies superior dibagian ventrocranial.

• Dari apex ke umbilicus dihubungkan oleh 

ligamentum vesicoumbilicalis medialis (sisa 

urachus). Ligamentum ini terdapat pada dinding 

ventral abdomen.

• Facies interolateralis di bagian caudal bertemu 

dengan sudut inferior basis (facies posterior) 

membentuk collum vesicae yang berhubungan 

dengan urethra. Di bagian anterior kedua facies 

inferolateralis saling bertemu dengan pertemuan 

yang membulat (tumpul).
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• Bagian antara apex dan fundus disebut 

sebagai corpus vesicae urinariae.

• Pada sudut posterolateralis basis/fundus, 

ureter memasuki vesica urinaria.

Hubungan vesica urinaria dengan 

peritoneum :
• Bagian vesica urinaria yang tertutup oleh peritoneum 

adalah facies superior dan bagian cranial dari fundus. 
Peritoneum ini mula-mula menutup dinding ventral 
abdomen, kemudian menutupi cavum/spatium 
praevesicale retzii, kemudian menutupi facies superior 
dan fundus vesicae urinariae, kemudian membelok ke 
cranial :
– Pada pria menutupi pars ampullaris recti

– Pada wanita menutupi fundus uteri, membeloknya setinggi 
osteum internum uteri

• Bila vesica urinaria terisi, peritoneum ikut terangkat ke 
atas.



11/14/2007

28

Hubungan Vesica Urnaria dengan 

Organ-organ sekitarnya :

• Facies superior berhubungan dengan 
intestinum tenue dan colon sigmoid.

• Pada wanita, bila kosong, di atasnya 
terdapat corpus uteri.

• Kedua facies inferolateralis berhadapan 
dengan ruangan yang disebut sebagai 
spatium praevesicale (Retzii) (Retropubic 
space) yang berisi jaringan lemak dan 
plexus venosus.

Batas-batas.spatium ini adalah :

• ventral: symphisis pubis

• dorsal: kedua facies inferolateralis vesica 

urinaria

• cranial: peritoneum parietale

• caudal: ligamentum puboprostatica (pada 

pria) atau ligamentum pubovesicale (pada 

wanita) .
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• Facies dorsalis berhubungan dengan :

• pada pria terdapat :

– vesicula seminalis

– ampulla ductus deferens

– rectum

• pada wanita terdapat :

– Vagina

– cervix uteri, yang diantaranya terdapat 
jaringan ikat kendor

Fiksasi Vesica Urinaria :

• Terutama pada collum vesicae yang terikat pada diaphragma pelvis, 
dibantu oleh ligamen-Iigamen yaitu :
– ligamentum pubovesicale/puboprostaticus medialis merupakan lanjutan 

arcus tendineus m. levator ami ke arah ventral, yang memfiksir collum 
pada os pubis.

– ligamentum pubovesicale/puboprostatica lateralis

– ligamentum lateralis berasal dari fund~s vesica urinaria (pada pria dari  
vesicula seminalis) berjalan ke lateral dilanjutkan pada plica 
rectovesicalis (pada pria) atau plica vesico uterina (pada wanita).

• Selain itu ada ligamen-Iigamen lain yang berhubungan dengan 
vesica urinaria yaitu :
– Ligamentum vesico umbilicalis medialis (sisa dari urachus)

– Ligamentum vesico umbilicalis lateralis (sisa a umbilicalis)

– Keduanya berjalan dari vesica urinaria ke umbilicus dan terletak pada 
dinding ventral abdomen.
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Bagian Dalam Vesica Urinaria :

• Mucosanya merupakan jaringan ikat kendor, sehingga dalam 
keadaan kosong mucosa vesica urinaria membentuk lipatan-Iipatan 
yang disebut sebagai Rugae Vesicae. Rugae ini menghilang bila 
vesica urinaria terisi penuh, sehingga mucosanya tampak licin.

• Pada daerah Trigonum Vesicae (Lieutodi), yaitu daerah vesica 
urinaria bagian dalam yang terletak antara muara kedua ureter dan 
muara urethra (bentuknya segi tiga), mucosanya melekat erat 
dengan lapisan muscularisnya, sehingga meskipun dalam keadaan 
kosong mucosanya tetap licin karena tidak membentuk lipatan-
Iipatan.

• Lipatan mucosa antara kedua orificium uretericus = (muara ureter) 
dinamakan : Torus Inter Uretericus, didalamnya berisi jaringan otot.

• Dorsal dari torus ini terletak Fossa Retrouretericus.

• Tonjolan yang terletak dorsocranial dari orificium uretrhae internum 
dinamakan : Uvula Vesicae yang disebabkan oleh desakan dari 
bawah oleh lobus medius glandula prostata. Tonjolan ini lebih jelas 
pada usialanjut dan terletak di bagian medial.

Struktur Vesica Urinaria :

• Lapisan-Iapisan dindingnya dari dalam keluar terdiri dari :

• -Mucosa: membentuk lipatan-Iipatan yang dinamakan Rugae Vesicae.

• -Submucosa: terdiri dari jaringan ikat kendor dengan serabut-serabut elastis 
kecuali pada Trigonum Lieutodi, di mana mucosanya melekat erat pada 
jaringan otot di bawahnya.

• -Muscularis : Terdiri dari jaringan otot polos dengan jaringan ikat fibrous 
diantaranya. Tebalnya tergantung dari isi vesica urinaria. otot-otot ini semua 
dinamakan mm. detrussor. Pada trigonum Lieutodi, jaringan ototnya adalah 
lanjutan dari stratum longitudinalis ureter, sedang torus inter uretericus 
dibentuk dari stratum circularis yang mengelilingi ureter.

• Muscularis vesica urinaria tersusun dalam 3 lapisan : Paling luar berjalan 
longitudinal menebal pada daerah collum, melanjutkan diri ke prostat (pada 
pria) dan ke urethra, plica rectovesicalis, plica pubo vesical is (pada wanita). 
Lapisan tengah berjalan sirkuler dan membentuk m. sphincter urethrae 
internum pada daerah collum (pada wanita lebih tebal. Lapisan paling 
dalam berjalan sirkuler dan paling tip is diantara kedua lapisan sebelumnya.
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Vascularisasi Vesica Urinaria :

• Facies superior dari a. vesicalis superior

• Basis dari : 

– a. deferentialis (pria)/ a. vaginalis (wanita)

• Facies inferior dari : 

– a. vesicalis inferior

– a. vaginalis

• Venanya dialirkan ke dalam plexus 
venosus vesicalis/prostaticus, menuju ke 
v. iliaca interna.

Aliran Lymphe :

• Dari facies superior dan facies infero-

Iateralis dialirkan ke Inn. Iliaca externa.

• Dari facies posterior

– ke Inn. iliaca interna dan

– externa.

• Dari collum dialirkan

– ke Inn. iliaca communis

– Inn. sacralis.
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URETER
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Urethra Masculina (pria) :

• adalah saluran fibromusculer

• untuk jalan urine dari vesica urinaria keluar

• untuk jalan sekret dari
– vesicula seminalis,

– gld. prostata

– glandula bulbo urethralis.

• panjangnya ± 20 cm

• dimulai dari collum vesicae, menembus kelenjar 
prostat, diaphragma U.G, kemudian melalui 
corpus spongiosum penis,berakhir di glans 
penis.

Urethra Masculina terbagi atas :

1. Pars prostatica 

urethrae

2. Pars membranacea 

uretrae

3. Pars cavernosa 

urethrae (pars 

spongrosa urethrae)
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Bagian-bagian urethra masculina 

• di mana lumennya melebar adalah

– Pars prostatica

– Pada bulbus urethrae (fossa intrabulbaris)

– Pada fossa navicularis
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• M. sphincter urethrae internum
– terdapat pada permulaan dari urethra pars prostatica

– terdiri dari serabut-serabut otot polos.

• M. sphincter urethrae externum
– terdapat pada pars membranacea urethrae,

– terdiri dari serabut-serabut otot bergaris.

• Orificium urethrae internum
– terdapat pada permulaan pars prostatica urethrae,

– setinggi m. sphincter urethrae internum.

• Orificium urethrae externumt
– erdapat pada ujung glans penis. 

Pars Prostatica Urethrae :

• adalah bagian dari urethra yang melalui 

prostat, di mana lumennya paling lebar 

dan paling elastis.

• panjang ± 3 cm

• bentuknya pyriformis, dalam keadaan 

kosong dinding anterior dan posterior 

saling berdekatan.
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Pada dinding posterior (bagian dalam) pars 

prostatica urethrae terdapat beberapa struktur :

• 1. Crista Urethralis :

– Merupakan tonjolan memanjang dari 

mucosa dinding dorsal di bagian 

median,

– ke arah cranial berhubungan dengan 

uvula vesicae,

– ke caudal berhubungan dengan pars 

membranacea urethrae.

• 2. Colliculus Seminalis 

(verumontanum) :

– Merupakan pelebaran crista 

urethralis kira-kira pada 

pertengahannya

Pada dinding posterior (bagian dalam) pars 

prostatica urethrae terdapat beberapa struktur :

• 3. Utriculus Prostaticus (vagina 
masculina)

– adalah lubang pada puncak colliculus 
seminalis yang sebetulnya merupakan 
muara dari suatu saluran.

– homolog dengan vagina pada wanita.

• 4. Hiatus Ejaculatorius :

– muara ductus ejaculatorius,

– terdapat sebelah kanan dan kiri utriculus 
prostaticus (sedikit lebih distal).

• 5. Sinus Prostaticus :

– adalah celah disebelah kanan dan kiri 
crista urethralis.

– terdapat lubang-Iubang orificium dari 
glandula prostata.



11/14/2007

43

Pars Membranacea Urethrae :

• dimulai dari apex prostat sampai setinggi bulbus 

penis.

• bagian menembus diaphragma U.G,

• merupakan bagian yang pendek (panjang ± 2 

cm).

• terletak ± 2 cm dorsal dari symphisis pubis

• terdapat m. sphincter urethrae externum.

• Caudal dari diaphragma U.G, dinding posterior 

urethra herhubungan dengan bulbus penis.

Pars Cavernosa Urethrae :

• letaknya di dalam corpus spongiosum 

penis,

• berjalan melalui bulbus, corpus dan glans 

penis (pars navicularis) lumen urethra

• melebar pada bulbus (fossa intra bulbar) 

dan pada gland (fossa navicularis).

• pada dinding ventralnya bermuara ductuli 

dan glandula bulbourethralis.
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Vascularisasi Urethra Masculina 

:
• A. haemorrhoidalis media

• A. vesicalis caudalis

• A. bulbus penis

• A. urethralis

• Venanya melalui plexus vesicopudendalis 

dialirkan ke v. pudendslis interns.

Aliran Lymphe :

• dari pars prostatica dan pars 

membranacea mengikuti a. pudendalis 

interna,

– ke Inn. iliaca interna

– ke Inn. iliaca externa.

• dari pars spongiosa

– ke Inn. Inguinalis

– Ke Inn. iliaca externa.
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Urethra Feminina (Wanita) :

• panjang ± 4 cm,

• berjalan ke ventrocaudal,

• mulai dari orificium urethrae internum (pada 
collum vesicae) sampai pada orificium urethrae 
externum (pada vestibulum vaginae / antara introitus vaginae 

dan clitoris).

• pada dinding posteriornya juga terdapat crista 
urethralis.

• melekat pada dinding ventral vagina

• difiksasi pada os pubis oleh
– beberapa serabut dari ligamentum pubovesicale

– penebalan dari fascia diaphragma U.G. superior.
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Struktur Urethra Feminina :

• Mucosa, bagian dalam adalah di mana terdapat lubang-
Iubang glandula urethralis (lacuna urethralis), yang di 
bagian caudalnya terdapat ductus paraurethralis 
(homolog dengan prostat), yang bermuara pada sisi 
kanan dan kiri orificium urethrae externum.

• bagian tengah terdiri dari jaringan otot polos dan 
bergaris yang berasal dari m. pubovaginalis. Bagian 
distal tidak ada jaringan ototnya.

• lapisan luar adalah muscularis,
– bagian cranial/proximal sirkuler (pada collum vesicae), stratum 

longitudinalis dari vesica urinaria ikut memperkuat bagian ini.
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Vascularisasi :

• bagian cranial/proximal dari
– a. vesicalis inferior

• bagian tengah dari
– a. vesicalis inferior

– a. uterina.

• bagian distal dari
– a. pudendalis interna

• Venanya masuk ke dalam
– plexus venosus vesicalis

– v. pudendalis interna.

Aliran Limphe :

• mengikuti perjalanan a. pudendalis interna 

ke:

– Inn. iliaca interna

– Inn. iliaca extrna


