
ÖNÉLETRAJZ

Név: Dr. Hruska Anett Születési év: 1973

Beosztás: főiskolai docens
Végzettség és szakképzettség és kiállító:

1998 orvos, SOTE

Tudományos fokozat(ok):

2007 Ph.D,kandidátus

Doktori/kandidátusi értekezés témája:

2007 A perifériás ideghüvelytumorok és synovialis sarcomák ploiditási és molekuláris pathológiai vizsgálata ,
különös tekintettel a differenciáldiagnosztikai nehézségekre és a prognózisz befolyásoló tényezőkre.

Szakmai-tudományos életpálya:

1999-2000 Fővárosi Önkormányzat Péterffy Sándor Utcai Kórháza, F Belgyógyászati Osztály, osztályos orvos

2000-től SE ETK MOFI
2007 A doktori disszertáció megvédése.

Oktatott tantárgyak:

Tantárgy neve: Leírása:
Anatómia A tantárgy célja az emberi test felépítésének és szerkezetének a megismertetése. Az emberi test

makroszkópos és mikroszkópos alapú felépítésének a megismertetése. Legyenek képesek szakmai
munkájukban alkalmazni az anatómiai ismereteiket. A tantárgy célja a klinikai tantárgyak, különösen a
kórélettan és belgyógyászat megalapozása.

Daganatos
megbetegedések
kialakulásának alapjai és
mechanizmusa

A daganatos megbetegedések molekuláris alapjainak az ismerete, tumorbiológiai ismeretek, a daganat
növekedésének és terjedésének az ismerete. A daganatok epidemiológiája, diagnosztikája, stádium
beosztása, terápiája. A különböző daganatok kialakulásának és diagnosztikájának az ismerete. A
daganatos sürgősségi állapotoknak az ismerete. Képesek legyenek a daganatról megtanult, elsajátított
ismereteiket a klinikumban alkalmazni.

Gyakorlatvezetés:

Leírása:
Anatómia gyakorlat: A gyakorlat célja, hogy elmélyítse az elméleti ismereteket. A gyakorlat során a hallgató megismerkedik a
csontok és és a formalinba ágyazott szervek, zsigerek makroszkópos felépítésével és képleteivel.

Az utóbbi 5 év fontosabb publikációi:

Szerző(k): Cím: Kiadás: Oldalszám:
Hruska A., Kiss J. A tüdők (pulmo), máj (hepar), vékonybél (intestinum

tenue),a gyomor (gaster), a nyálmirigy (glandula
salivaris), a vese (ren) és az erek falának anatómiája,
szöveti szerkezete.

2013., SE ETK 55-70

Hruska A., Kiss J. A kisagy (cerebellum), az agykéreg (cortex cerebri), az
idegdúc (ganglion), a gerincvelő (medulla spinalis), a
nyirokcsomó ( nodus lymphaticus) és a bőr (cutis) szöveti
szerkezete.

2013., SE ETK 70-77

A szakmai érdeklődés szempontjából legfontosabb 5 publikáció/tudományos eredmény:

Szerző(k): Cím: Kiadás: Oldalszám:
Hruska A., Bollmann R., Kovács
R., B., Bollmann M., Bodó M.,
Sápi Z.

DNA ploidy and chromosome (FISH) pattern analysis of
peripheral nerve sheath tumors.

2004, Cellular oncology 361-381

Sápi Z., Pápai Z., Hruska A.,
Antal I., Orosz Z.

HER-2 ocogen amplification, chromosome 17 and DNA
plody status in synovial sarcoma.

2005, Pathology and
oncology research

133-138

Közéleti tevékenység:

2007-től A creditátvételi kérelmek elbírálása.

Pályázatok:

-

Részvétel doktori képzésben:

-
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Részvétel TDK munkában:

2008 az öröklött emlőrák, különös tekintettel a brcA1, brcA2 gének szerepére.

Lezárva: 2014-09-14
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