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APARATUL URINAR 
 
 

Organele care formeaz� aparatul urogenital (Apparatus urogenitalis) sunt în 
strânse rela�ii genetice �i morfologice.  

Organele aparatului urinar sunt folosite pentru excre�ia urinii, în timp ce organele 
genitale, diferite în func�ie de sex, sunt folosite pentru men�inerea �i perpetuarea 
speciilor. 

 
ORGANELE URINARE 

 
Organele urinare (Organa urinaria) sunt reprezentate de rinichiul stâng �i 

rinichiul drept, în care are loc formarea �i filtrarea urinii �i de c�ile de evacuare a 
acesteia, reprezentate de ureter, vezica urinar� �i uretr�. 

 
RINICHII 

 
Rinichii (Renes) sunt organe pare, plasate în regiunea sublombar�, în lojele 

renale, bilateral de planul median. Rinichiul drept este situat la dreapta de vena cav� 
caudal�, iar rinichiul stâng la stânga aortei. Cu excep�ia suinelor, la toate celelalte 
mamifere domestice, rinichiul drept este situat mai cranial decât rinichiul stâng, cu 
extremitatea cranial� plasat� în impresia renal� a ficatului. 

Rinichii sunt localiza�i în lojele renale, o cavitate c�ptu�it� de fascia renal� 
(Fascia renalis), înconjura�i de o cantitate variabil� de �esut adipos care reprezint� 
capsula adipoas� (Capsula adiposa). Dorsal, fascia renal� se prinde de pilierii 
diafragmei, de mu�chii intertransversari �i p�tratul lombelor, iar ventral este în contact 
cu peritoneul parietal. 

Fiecare rinichi prezint� dou� fe�e, dou� margini �i dou� extremit��i. 
Fa�a dorsal� (Facies dorsalis) este neted� �i convex�, venind în contact cu 

musculatura abdominal� sublombar�. 
Fa�a ventral� (Facies ventralis), neted� �i convex�, este în contact cu fascia 

renal� �i cu peritoneul parietal. 
Marginea lateral� (Margo lateralis) este convex� �i mai alungit�. 
Marginea medial� (Margo medialis) este concav�, mai scurt� �i la nivelul ei se 

afl� hilul renal (Hilus renalis), locul prin care din rinichi iese ureterul �i p�trunde 
pediculul vasculo-nervos. 
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Sec�iune prin rinichiul de feline (dup� Nickel, Schummer, Seiferle 1995) 

 
A Capsula fibroas�; B Zona cortical�; C, D Zona medular�; a Ureterul; 

b Pelvisul renal; c Papile comune; d Coloanele renale; e Lobul renal; 1 A. �i V. renale; 2 A. �i 
V. subcorticale; 3 �esut adipos în sinusul renal 

 
În dreptul hilului renal parenchimul ad�poste�te sinusul renal (Sinus renalis) în 

care este inclus pelvisul renal (Pelvis renalis) sau bazinetul, por�iunea mai dilatat� a 
ureterului. 

Extremitatea cranial� �i caudal� (Extremitas cranialis et caudalis) sunt în 
general convexe �i se mai numesc polul cranial, respectiv polul caudal al rinichiului. 

Rinichiul este un organ parenchimatos, înconjurat la exterior de capsula 
fibroas� (Capsula fibrosa). 

Parenchimul renal este alc�tuit dintr-o cortical� (Cortex renis) situat� la periferie 
imediat sub capsula fibroas� �i o medular� (Medulla renis) plasat� sub cortical�. 
Medulara este organizat� în piramide renale (Pyramides renales) a c�ror baz� �i 
laturi sunt înconjurate de cortical�. Vârful piramidelor renale formeaz� papilele 
renale (Papilles renales) care, la unele specii pot fuziona între ele, formând creasta 
renal� (Crista renalis). 
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a–c Vezica urinar�; a. 
Apexul vezicii; a’;b Corpul 
vezicii; c Colul vezicii; 
 d Pliul vezicoombilical 
lateral; d’ Ligamentul rotund 
al vezicii; e, e’ Ureterul 
drept �i stâng;  
f Uretra; f’ Orificiul uretral 
intern; f’’ Orifciul uretral  
extern; g Diverticulul 
suburetral; h M. Uretral;  
i Limita dintre vestibulul 
vaginal �i vagin;  
1 Coloanele ureterice;  
2 Ostiul ureteric; 3 Pliul 
ureteric; 4 Trigonul vezical; 
5 Creasta uretral� 

 
Vezica urinar� la vac� (dup� Nickel, Schummer, Seiferle 1995) 

 
Papilele renale �i crestele renale prezint� în vârf aria ciuruit� (Area cribosa) 

perforat� de numeroase g�uri papilare (Foramina papillaria) prin care urina format� 
se scurge în bazinet. 

Rinichii sunt alc�tui�i din lobi renali (Lobus renales), fiecare lob con�inând câte 
o piramid� renal� �i substan�a cortical� care o înconjoar�. 

La majoritatea speciilor de mamifere domestice rinichii au suprafa�a neted� �i 
convex�, deoarece corticala fuzioneaz� complet, excep�ie fac rumeg�toarele mari la 
care, corticala fuzioneaz� doar par�ial rinichii au suprafa�a neregulat�, deoarece se 
p�streaz� incomplet loba�ia renal�.  

Dac� medulara fuzioneaz� par�ial, iar vârful papilelor renale r�mân 
individualizate, atunci rinichiul este pluripapilar. Când are loc fuzionarea medularei, 
se va forma creasta renal�, rinichiul este monopapilar. 

Vasculariza�ia arterial� renal� este asigurat� de artera renal� care p�trunde direct 
în hilul organului, unde se vor continua ca artere interlobare.  

Venele renale sunt de obicei satelite arterelor, reprezentate de venele interlobare, 
venele arciforme, venele interlobulare, venulele stelate. 
 

 
URETERUL 

 
Ureterul (Ureter) este un conduct par care transport� urina din bazinet pân� la 

vezica urinar�. Prezint� o por�iune abdominal� �i o por�iune pelvin�. 
Por�iunea abdominal� (Pars abdominalis) începe la nivelul hilului renal, se 

orienteaz� ventro-caudal spre cavitatea pelvin� �i traverseaz� fascia iliac�, acoperit� 
de peritoneul parietal. 

Por�iunea pelvin� (Pars pelvina) începe în dreptul arterei iliace externe, la 
masculi traverseaz� pliul urogenital, iar la femele ligamentul lat, deschizându-se în 
peretele dorsal, nu departe de colul vezicii urinare, prin ostiul ureteral (Ostium 
ureteris). 
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Structural, ureterele sunt alc�tuite din adventice, musculoas� dispus� pe dou� 
straturi (longitudinal �i circular) �i mucoas�. 

 
VEZICA URINAR� 

 
Vezica urinar� (Vesica urinaria) este un rezervor musculo-membranos, foarte 

dilatabil, contractil, unde se acumuleaz� periodic urina, înainte de a fi eliminat� prin 
procesul de mic�iune. Topografia vezicii urinare este diferit� în func�ie de gradul ei de 
plenitudine, astfel c� atunci când vezica urinar� este aproape goal�, se retracteaz� în 
cavitatea pelvin�, în timp ce în plenitudine maxim� se extinde pân� în cavitatea 
abdominal� spre regiunea ombilical�, unde poate fi u�or examinat� prin palpa�ia 
transabdominal�. 

Raportul vezicii urinare cu organele învecinate este diferit în func�ie de sex. La 
masculi, dorsal vine în contact cu rectul, putând fi palpat� prin examen transrectal. La 
femele, dorsal vine în contact cu uterul �i cu ligamentele largi. 

Vezica urinar� prezint� un apex (Apex vesicae) situat cranial, un corp (Corpus 
vesicae) situat median �i gât sau cervix (Cervix vesicae) situat caudal, care se va 
continua cu uretra. La nivelul fe�ei dorsale (Facies dorsalis) se deschid cele dou� 
uretere, iar fa�a ventral� (Facies ventralis) este plasat� în apropierea plan�eului 
cavit��ii abdomino-pelvine. 

Vezica urinar� este consolidat� în abdomen prin intermediul a trei ligamente: 
ligamentul median (Lig. vesicae medianum) care leag� fa�a ventral� a vezicii urinare 
de plan�eul cavit��ii abdominale; ligamentele vezicale laterale (Lig. vesicae 
laterales) care unesc pere�ii laterali ai cavit��ii abdominale de vezica urinar� �i care 
includ la marginea lor liber� ligamentul rotund (Lig. teres vesicae). 

 
Rinichii stâng �i drept la ecvine (dup� Nickel, Schummer, Seiferle 1995) 

 
a Extremitatea cranial�; b Extremitatea caudal�; c Marginea lateral�; 1-2 A. �i V. renale; 3 

Ureterul 
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Pe fa�a dorsal� a vezicii urinare se delimiteaz� trigonul vezical (Trigonum 
vesicae), situat între cele dou� orificii de deschidere ale ureterelor �i orificiul uretral 
intern. Bilateral, limita trigonului vezical este marcat� de pliul ureteral (Plica 
ureterica) care se situeaz� în prelungirea caudal� a coloanelor ureterale (Columna 
ureterica), formate datorit� traiectelor submucoase ale segmentelor terminale 
ureterale. Pliurile ureterale se unesc în dreptul uretrei formând creasta uretral� 
(Crista urethralis), care la masculi se termin� caudal la nivelul unui colicul seminal. 

Peretele vezicii urinare este alc�tuit din: tunica seroas�, reprezentat� de 
peritoneul visceral; tunica musculoas� alc�tuit� din fibre musculare netede dispuse în 
trei straturi, longitudinal superficial, transvers �i longitudinal profund; tunica 
submucoas�, elastic�, con�ine numeroase fibre elastice; tunica mucoas� alc�tuit� dintr-
un epiteliu pavimentos prev�zut cu o cuticul� impermeabil� pentru urin�. 

Vasculariza�ia arterial� este asigurat� de artera prostatic� la masculi �i de artera 
vaginal� la femele, precum �i de arterele ombilicale, obturatoare. Venele sunt satelite 
ale arterelor formând o re�ea superficial�. Inerva�ia este realizat� de ramuri pelvine �i 
de ramuri ventrale ale nervilor sacrali. 

 
URETRA 

 
Uretra (Urethra) este un conduct prin care urina este condus� de la nivelul 

vezicii urinare la exterior, fiind bine diferen�iat� în func�ie de sex. La masculi este un 
conduct urogenital ce începe la nivelul orificiului uretral intern (Ostium urethral 
internum) �i se extinde pân� în dreptul coliculilor seminali. 

Uretra feminin� (Urethra feminina) este un conduct musculo-membranos, 
exclusiv urinar, care începe la nivelul orificiului uretral intern �i se deschide la limita 
dintre vagin �i vestibulul vaginal, pu�in caudal de plica himenal�, prin orificiul 
uretral extern (Ostium urethral externum).  

Structural, uretra este alc�tuit� din adventice, tunic� musculoas� alc�tuit� din 
fibre netede, logitudinale �i circulare �i tunica mucoas�. Dorsal, pe plafonul uretrei se 
eviden�iaz� creasta uretral� (Crista urethralis), care la iap�, capr� �i oaie este 
prezent� în prima jum�tate a uretrei, iar la vac� este extins� pe toat� lungimea uretrei. 
Numai la vac�, oaie, capr� �i scroaf� sub orificiul extern al uretrei se formeaz� un 
fund de sac al mucoasei ce reprezint� diverticulul suburetral (Diverticulus 
suburethrale). 

 
PARTICULARIT��I SPECIFICE ALE ORGANELOR URINARE 

 
Ecvine. Rinichii sunt asimetrici, monopapilari �i cu suprafa�a neted�, având 

culoare maro-ro�ietic�. 
Rinichiul drept are aspect cordiform, fiind mai lat decât lung �i plasat mai cranial 

decât simetricul, în dreptul extremit��ii dorsale a ultimelor dou� coaste �i a procesului 
transvers al primei vertebre lombare. Extremitatea cranial� este plasat� în impresia 
renal� a lobului drept al ficatului, venind în contact cu lobul drept al pancreasului �i 
cu cecumul. 

Rinichiul stâng are form� de bob de fasole, extremitatea caudal� este mai 
dezvoltat�, hilul este profund �i orientat u�or ventral. Poate fi palpat în dreptul 
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proceselor transverse ale vertebrelor lombare I-III, venind în contact cu splina, lobul 
stâng al pancreasului �i curbura pelvin� a colonului ascendent. 

Sinusul renal are aspect de semicerc la rinichiul stâng �i aspectul literei "V" la 
rinichiul drept. Bazinetul colecteaz� urina de la extremit��ile rinichiului prin câte un 
reces terminal (Recessus terminalis). Mucoasa pelvisului renal �i din por�iunea 
ini�ial� a ureterului con�ine numeroase glande mucoase, care secret� un mucus ce 
imprim� urinii aspectul filant �i spumos.  

Vezica urinar� este ovoid�, cranial vine în contact cu flexura pelvin� a colonului 
ascendent, iar caudal la masculi este flancat� de lobii prostatei. 

Bovine. Rinichii sunt asimetrici ca form� �i localizare, diviza�i în lobi vizibili �i 
sunt pluripapilari. Nu au sinus renal, iar pelvisul renal este ramificat, fiind format din 
dou� ramuri ureterale, cea cranial� fiind mai groas� decât cea caudal�.  

Rinichiul drept, învelit de o capsul� adipoas� groas�, este aplatizat dorso-ventral, 
are contur oval �i hilul orientat ventral. Este situat în spa�iul delimitat de ultima coast� 
pân� la vertebra lombar� III. Ventral, rinichiul drept vine în contact cu pancreasul �i 
cecumul. 

Rinichiul stâng are aspect piramidal, u�or torsionat, cu extremitatea cranial� 
ascu�it� �i hilul orientat u�or dorsal. Datorit� presiunii exercitate de rumen, rinichiul 
stâng este flotant, se deplaseaz� la dreapta planului median, ajungând astfel în dreptul 
vertebrelor lombare III-V. 

 
Rinichii stâng �i drept la bovine (dup� Nickel, Schummer, Seiferle 1995) 

a Extremitatea cranial�; b Extremitatea caudal�; c Marginea lateral�; c’ Marginea ventral�; 1-
2 A. �i V. renale; 3 Ureterul; 4 Lnn. renali 
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Sec�iune prin rinichiul drept la bovine (dup� Nickel, Schummer, Seiferle 1995) 

A Capsula fibroas�; B Zona cortical�; C, D Zona medular�; a Ureterul; b Ramuri 
ureterice craniale �i caudale; c Papilele renale; d Calicele renal;  

e ; f Sinusul renal. 
 
Vezica urinar� are capacitate mai mare decât la ecvine, este mai alungit� �i 

acoperit� aproape complet de peritoneu. 
Ovine �i caprine. Rinichii se deosebesc evident de cei de la bovine, în schimb, 

seam�n� cu cei de canide de care se diferen�iaz� extrtem de greu. 
Au suprafa�a neted�, sunt monopapilari �i au aspect de bob de fasole. În jurul 

hilului se remarc� desenul vascular al venelor subcapsulare. 
Rinichiul drept este plasat în dreptul vertebrelor Th13-L2, iar rinichiul stâng este 

flotant, refulând în dreapta planului medial, sub corpurile vertebrelor L3-L5. La capr� 
rinichii sunt în general mai sub�iri dar mai lungi, iar hilul este mai profund decât la 
oaie. 

Suine. Rinichii sunt brun-ro�ietici, aplatiza�i dorso-ventral �i de dou� ori mai 
lungi decât la�i, cu aspect de bob de fasole. Au suprafa�a neted�, sunt pluripapilari �i 
situa�i în dreptul proceselor transverse ale vertebrelor lombare I-IV. Rinichii sunt 
situa�i vis-à-vis sau rinichiul stâng este deplasat mai cranial decât rinichiul drept. 
Pelvisul renal este spa�ios �i ocup� tot sinusul renal. 

Vezica urinar� este foarte extensibil�, iar când este plin� ajunge cranial pân� în 
cavitatea abdominal�, fiind acoperit� de peritoneu. 

Canide. Rinichii seam�n� foarte bine cu cei de ovine �i caprine. Au aspect 
globulos, de bob de fasole, cu suprafa�a neted� �i sunt monopapilari. Pe suprafa�a 
rinichilor, sub capsula renal� se observ� desenul venelor renale sub form� de stelu�e, 
numite venule stelate. Corticala este mai sub�ire decât la rumeg�toarele mici. 
Rinichiul drept este situat sublombar, în spa�iul delimitat de Th12-L3 cu extremitatea 
cranial� plasat� în impresia renal� a ficatului �i cu fa�a ventral� în contact cu por�iunea 
descendent� a duodenului �i cu pancreasul. Rinichiul stâng, situat mai caudal, este 
flotant, mobil �i u�or de palpat în dreptul vertebrelor L2-L5, venind în contact cu 
colonul descendent �i cu lobul stâng al pancreasului. 

Vezica urinar� este dispus� în totalitate în cavitatea abdominal�, complet 
acoperit� de peritoneu, are form� rotunjit�, cu musculoasa bine dezvoltat�, fiind foarte 
extensibil�. 

Felinele. Rinichii sunt asem�n�tori cu cei de la canide, pu�in mai volumino�i, au 
aspect de bob de fasole, suprafa�a neted�, sunt monopapilari. Desenul venelor 
subcapsulare este orientat spre hil, având aspect arboriform. Rinichii sunt plasa�i mai 
caudal decât la canide, rinichiul drept este situat sublombar, în dreptul vertebrelor L1-
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L4, iar rinichiul stâng în dreptul vertebrelor L2-L5, mai mobil �i mai u�or de palpat 
decât la canide. 

Leporide. Rinichii au form� de bob de fasole, cu suprafa�a neted� �i sunt 
monopapilari, aplatiza�i dorso-ventral, hilul este deplasat mai aproape de extremitatea 
cranial�. 

Rinichiul drept este plasat mult mai cranial decât cel stâng. 
Datorit� faptului c� procesele transverse ale vertebrelor lombare sunt orientate 

oblic cranio-ventro-lateral, rinichii sunt situa�i mai lateral, astfel încât marginea lor 
medial� se proiecteaz� în dreptul vârfurilor proceselor transverse. 

Vezica urinar� este situat� în totalitate în cavitatea abdominal�, alungit�, foarte 
dilatabil�. Lipsesc ligamentele vezicale laterale. 

 
 

 
 Rinichii stâng �i drept la ovine (dup� Nickel, Schummer, Seiferle 1995) 

a Extremitatea cranial�; b Extremitatea caudal�; c Marginea lateral�; 1-2 A. �i V. renale; 3 
Ureterul 

 
Rinichii stâng �i drept la suine (dup� Nickel, Schummer, Seiferle 1995) 

a Extremitatea cranial�; b Extremitatea caudal�; c Marginea lateral�; 1-2 A. �i V. renale; 3 
Ureterul 
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Rinichii stâng �i drept la canide (dup� Nickel, Schummer, Seiferle 1995) 

a Extremitatea cranial�; b Extremitatea caudal�; c Marginea lateral�; 1-2 A. �i V. renale; 3 
Ureterul 

 
Rinichii stâng �i drept la feline (dup� Nickel, Schummer, Seiferle 1995) 

a Extremitatea cranial�; b Extremitatea caudal�; c Marginea lateral�; 1-2 A. �i V. renale; 3 
Ureterul; 4. Venele subcapsulare 

 


