
РЕЦЕНЗИЯ

по конкурс за академичната длъжност “Професор” в област на Виеше образование, 7.

„Здравеопазване и спорт”, по професионално направление, 7.1. Медицина, научна 

специалност “Имунопатология и алергология” към Катедра "Молекулярна биология, 

имунология и медицинска генетика” на МФ при Тракийски Университет,

гр. Стара Загора

Конкурсът е обявен в Държавен вестник, бр. 46/11.06.2019 г.

Единствен кандидат за участие в конкурса е доцент д-р Ирена Манолова Манолова, 

ОНС „Доктор“ по научна специалност „Имунопатология и алергология“.

Рецензент: Проф. Д-р Искра Петрова Алгьнкова, ДМН

Доцент д-р Ирена Манолова е родена през 1961 г. Виеше образование по 

медицина завършва във Висш, Медицински Институт, Пловдив през 1985 г. Две години 

работи като участков педиатър (1985-87 г.), а от 1989 г. постъпва в МФ на Тракийския 

университет. В периода 1995-2005 г. е хонорован асистент по клинична имунология в - 

катедра по молекулярна биология, имунология и медицинска генетика на МФ, а през 

2010 се хабилитира като доцент в същия факултет. Работи в Университетската болница 

и медицински центрове, където развива диагностична дейност в лаборатотии по 

клинична имунология. През 2001 г. придобива медицинската специалост 

«имунология», по-късно преименована «клинична имунология». През 2004 г. защитава 

ОНС «Доктор» в научната специалност «Имунопатология и алергология». От 1995 г, с 

известни прекъсвания, успредно с диагностичната и научната дейност, д-р Манолова се 

занимава и с преподаване на студенти, медицински сестри и специализиращи, активно 

участва в разработването на учебни планове, изпити, научно консултанство и др. Член е 

на редица национални и международни организации: Съюз на учените в България, 

Българска Асоциация по клинична имунология, Balkan Association of Immunology 

Societies (BAIS), European Federation of Immunological Societies (EFIS). Владее 

английси, руски и френски езици, както и високи нива на компютърни и статистически 

умения.



Наукометрични показатели

Доцент И. Манолова има 113 научни труда, създадени в периода 1991- 2019 г. от 

които 105 научни публикации в пълен текст в научни списания и сборници и 115 са 

участия в научни форуми (76 в чужбина).

Тя е водещ автор на 68 научни статии (16 в списания с импакт фактор), от които 35 са 

след заемане на длъжността Доцент; втори автор -  34 научни публикации (16 в 

списания с импакт фактор) и трети и следващ автор -  11 научни публикации.

Във връзка с участието и в процедурата за заемане на академичната длъжност 

„Професор“ са представени 66 публикувани научни трудове, както следва:

- 1 дисертационен труд за ОНС „Доктор“

- 28 научни статии, публикувани в международни научни списания с Импакт 

фактор,

- 21 статии, публикувани в реферирани в Scopus списания,

- 9 статии в не-реферирани научни списания,

- 4 глави в монографии (2 на български и 2 на английски езицо),

- 4 глави в учебници и помагала

- 1 разширена хабилитационна справка ( равностойна на хабилитационен труд), 

обобщаваща постиженията от 12 научни публикации в реферирани и индексирани 

издания в световноизвестни бази данни:

Освен това са представени 100 резюмета от участия в международни (71) и 

национални (29) научни конгреси и симпозиуми. Голяма част от международните 

участия (22) са публикувани като резюмета от конгреси в авторитетни международни 

списания с IF (импакт фактор на резюметата е 200.969).

Обобщен импакт фактор от публикации в списания е 48.465 (34.903 след 

доцент). Импакт фактор от публикувани резюмета -  200.969 (178.314 след доцент)

ОБЩ IF = 249.434 

Hi SCOPUS - 11

Представени и доказани са 453 цитирания на 50 научни статии на доцент д-р 

Ирена Манолова; от тях 396 са в международни списания и 262 са в списания с IF. 

Впечатляващите IF, брой цитирания и конгресната активност на кандидатката оценявам 

като отразяващи обективно нейните научни постижения и популярност като 

авторитетен изследовател в областта на теоретичната и клиничната, имунология. 

Специално искам да отбележа изчерпателния и в същото време прегледен и много



улесняващ рецензентите начин на представената документация по конкурса за 

професор на доц. Ирена Манолова..

Научноизследователската продукция на доц. Ирена Манолова е 

забележителна, със значими постижения. Тясното и творческо сътрудничество с 

имунолози, молекулярни биолози и клиницисти от различни специалности определя и 

областите на научно-изследователската и дейност, а именно проучвания, свързани с 

неясни и неуточнени страни от патогенезата на различни автоимунни болести и 

онкологични страдания, внедряване и интерпретация на съвременни диагностични 

показатели и биомаркери в имунологичната и клинична практика

Познавайки лично кандидатката от години и след като се запознах обстойно с 

представените научни трудове съм съгласна със самооценката и за научните приноси, 

които поради ограничения обем на рецензията няма да изброявам подробно. Все пак 

бих искала да спомена най-съществените групи постижения.

I. Характеристики и клиничните асоциации на антителата срещу неугрофилни 
цитоплазмени антигени (АНЦА).

1) Доцент И. Манолова първа в България разработи и внедри собственоръчно 
конструиран ИИФ метод за изследване на АНЦА през 1996г. и рагърна редица 
проучвания на този параметър, обогатявайки методологията с всички актуални 
подходи. Потвърдена беше високата специфичност на класическия тип АНЦА 
(cANCA), реагиращи с протеиназа 3 за диагнозата на системните васкулити и 
ограничената полза от пери нуклеарния тип АНЦА (pANCA), със специфичност 
за миелопероксидаза като диагностичен маркер за системните васкулити.

2) С приносен характер за времето си бяха получените резултати за български 
пациенти със СЛЕ, ревматоиден артрит и други системни автоимуни болести, 
облитериращ тромбоангиит, хронични възпалителни чревни заболявания, които 
показаха липсата на характерен профил на АНЦА при тези заболявания, за 
разлика от системните некротизиращи васкулити, което е важен диференциално- 
диагностичен белег.

3) За първи път бе установена изотипна принадлежност на АНЦА при системен 
лупус към lgGi-/IgG3- изотиповете. Доказано е доминиране на IgGl- и IgGl- 
/IgG3- субкласовете на антителата срещу лактоферин BPI при ревматоиден 
артрит, склеродермия, смесена съединително-тъканна болест. Селективната 
експресия на IgGiAIgGs субкласовете на серумните автоантитела е индиректно 
доказателство за Thl- патогенетичен механизъм.

II. Патогенетични проучвания при автоимунни и хронични възпалителни 
заболявания.



1) Проучвани са характеристики и патогенетична роля на анти-фосфолипидни 
антитела при СЛЕ. Установено е, че че IgA е най-често срещания и понякога 
единствен изотип aCL при болни със СЛЕ и АФС, както и патогенетична 
асоциации на aCL ИгГ с усложнения от ЦНС, бъбречно и сърдечно-съдово 
засягане.

2) С оригинален характер за българската популация са сравнително ранно 
публикуваните данни, че анти-РгПР! са високо-специфични за диагнозата на на 
СЛЕ и АФС и идентифицират болни с висок риск за съдови тромбози, но са с 
ниска диагностична чувствителност и не могат да заместят класическите тестове 
за ргОРТзависими aCL.

3) С оригинален характер е изследването на адхезионни молекули от съдовия 
ендотел в дебелочревна лигавица при болни с улцерозен колит в различните 
фази на активност на заболяването и при остър и хроничен обструктивен 
холангит. Очертана е ключовата роля на ICAM-1, VCAM-1 и техните лиганди 
LFA-1 и VLA-4 в адхезията на лимфоцитите и моноцитите към ендотелните 
клетки и участието им в поддържане на хроничното възпаление.

III. Проучвания върху ролята на серумни цитокини и гении полиморфизми в 
цитокиновите гени (IL12B, TGFBI, TNFA и IL10, IL12B, TNFA и IL10) при 
различни автоимунни заболявалия.

Проучванията по тази тематика, извършени през последните 8-10 години, са изцяло 

публикувани в авторитетни международни научни списания с ИФ след процедурата за 

доцент на д-р Манолова. Това показва тяхната актуалност, оригиналност и научна 

стойности. Въз основа на тях е представена разширена хабилитационна справка 

/хабилитационен труд/, в която подробно са очертани множество оригинални и 

потвърдителни резултати и приноси. Те се отнасят до задълбочени изследвания на 

серумни цитокини, генни полиморфизми, търсене и дефиниране на възможни връзки 

между тях и клинични релации на намерените отклонения, отнасящи се до 

предразположение, риск или протекция при няколо автоимунни заболявания.

А. Системен лупус еритематосус

1) Доказан е небалансиран профил на серумните про- и анти-ифламаторни 
цитокини в посока доминиране на Thl- имунни отговори и намаление на TGF- 
Р1, които се различават от здравите и корелират с активност на заболяването и 
бъбречно засягане. Тези факти потвърждават хипотезата за участието на 
проинфламаторните цитокини в патогенезата на системния лупус.

2) Въз основа на своите данни д-р И. Манолова изказва хипотеза, че ниските 
серумни нива на TGF-pl са един от предразполагащите факторй за изявата на 
автоимунни болести в млада възраст и предимно при жените и корелират с



генотипа му ' -509 С/Т SNP в промоторната област. От друга страна, 
нарастването на серумните концентрации на TGF-(31 с възрастта е един от 
възможните компенсаторни механизми за редуциране на възпалението, свързано 
с възрастта.

3) Установени са алелните и генотиини честоти на два функционални 
полиморфизма в гена за IL-12B: +16974 А/С в 3’UTR на IL12B и 1Ь12Врго при 
болни със СЛЕ; в българската популация генотипът-22 на IL12Bpro влияние 
върху генетичното предразположение към СЛЕ и клиничните изяви на 
заболяването. Подобна зависимост е доказана и за -308 G/A SNP в промотора на 
гена за TNF-a. Едновременното носителсво на високо-продуциращите генотипи 
(GG за IL10 и AA/AG за TNFA) увеличава 9 пъти риска от появата на СЛЕ в 
българската популация.

4) За първи път е проучено влиянието на SNP, локализиран в екзон 16 (+3179 G/A; 
rs2229765) на гена IGF-1R. Представени са оригиналнни даннни за 
разпределението му в българската популация и е направена функционална 
оценка на генотипите в този локус. Доказана е протективната роля на GG 
генотипа за СЛЕ и асоциация на повишените нива на IGF-1 с активността на 
заболяването.

Б. Възпалителни ставни заболявалия - ревматоиден артрит (РА) и анкилозиращ 
спондилит

1) Доказани са разлики в серумните профили на TNF-a и 1L-18 при болните с АС и 
РА , отразяващи различния характер на процесите в периферните стави и 
аксиалния скелети, както и повишени серумни нива на 1L-12р40 и IL-23 при 
жените с РА. Установен е функционален ефект на полиморфизмите на IL12B 
върху цитокиновата продукция. Генотипът АА по rs3212227 обуславя по-висока 
продукция на IL-12p40. Лечението с Tocilizumab (arrra-IL-6R) на болни с РА 
балансира дисбаланса на регулаторните и инфламаторните лимфоцитни 
субпопулации и води до потискане на IL-6-индуцираното възпаление.

2) При болни с АС е доказано доминиране на TNF-a и ТЪ17-свързаните цитокини - 
1L-17/IL-23, което е водещо в патогенезата на анкилозиращия спондилит.

3) Установени са редица алелни и генотипни честоти на полиморфни локуси в 
цитокинови гени при болни с АС и РА и е изследван ефекта за генетичното 
предразположение към тези заболявания в българската популация. Доказани са 
предразполагащи за РА (IL12Bpro, rsl7860508/rs3212227 2/А хаплотиц), 
несвързани (+16974 А/С в 3’UTR на IL12B ) или протективни (МА хаплотип 
или 1.1/АА комбиниран генотип.

4) Установено е значението на +16974 А/С в 3’UTR на IL12B и IL12Bpro 
полиморфизмите за предразположението към анкилозиращ спондилит и 
клиничните изяви на заболяването в българската популация. {-ТЗф Носителите 
на IL12Bpro генотип 2.2 показват по-влошена физическа функция, докато



носителството на 3' UTR СС генотип се свързва с по-висока болестна активност 
на АС.

5) За първи път в българската популация е проучено значението на промоторния 
полиморфизъм -1082 А/G в гена за IL-10 (rsl800896) и генетичното 
предразположение към ревматоиден артрит.

6) С приносен характер е изследването на комбинирания ефект на полиморфниге 
варианти в промоторните области на гените за IL-10 и TNF-a (-1082 A/G IL10\ - 
308 G/A TNFA) за генетичната предиспозиция към РА. Установено е, че 
комбинацията на високо-продуциращите генотипи в тези *два локуса (GG за 
IL10 и AA/AG за TNFA) увеличава риска от изявата на РА в българската 
популация почти трикратно спрямо самостоятелното носителство на рисковия - 
1082 GG генотип.

В. Автоимунни гиреоидити.

1) Изследван е цитокиновия профил (IL-2. IL-4, IL-6, IL-10. 1L-I2p40, IL-15, IL-18, 
IL-23, IFN-y, TNF-a, TGF-pl) в различните стадии на болестна активностна и 
прилаганата терапия при автоимунни тиреоидити.

2) Доказана е закономерност между рецидивите при болестта на Базедов и профила 
на цитокините: повишен IL-4 и постепенно покачване на IL-2. Потвърди се ролята 
на IL-6 и TNF-a за развитието и активността на тиреоид-асоциираната 
офталмопатия.

3) Установен е небалансиран цитокинов профил при болните с тиреоидит на 
Хашимото (ТХ) с доминиране на про-инфламаторните IL-6, TNF-a, IL-18 и Thl 
насочващия IL-12p40, намаление на имунорегулаторния TGF-(31 при нелекуваните 
болни, както и разлика в цитокиновия статус при подгрупите на еутироидните и 
хипотиреоидни пациенти. Потвърдено е водещата роля на IL-23 за развитието и 
тежестта на заболяването.

4) Установен е ефекта на полиморфни локуси в цитокиновите гени за IT-12p40, IL-
10, TGF-pl: +16974 А/С в 3’UTR на IL12B (rs3212227), -1082 A/G в 1110
(rsl 800896) и TGFB1 -509 С/Т (rs 1800469) за генетичното предразположение към 
тиреоидит на Хашимото. Доказани са сигнификатно повишени серумни нива на 
IL-12p40 при новоткритите болни с тиреоидит на Хашимото и при болните 
носители на АА генотип в 3’UTR на IL12B спрямо здравите индивиди в 
българската популация.

5) Доказано е че носителството на -1082 GG генотипа е рисков фактор за появата на 
болестта и се асоциира с висока серумна продукция на IL-10 при хипотиреоидните 
болни. Минорният алел Т на полиморфизма TGFB1 -509 е генетичен рисков 
фактор за развитие на фиброза, а хетерозиготите са с по-висок риск от развитие на 
хипотиреоидизъм.



IV. Роля на имунни клеткии и феномени в развитието и прогнозата на първични и 
мегастатични карциноми.

1) Установена е намалена инфилтрация на чернодробни мегастатични карциноми с 
NK, NKT и DK, свързана с повишена локална продукция на TGF-(31 от 
туморните клетки и реализирана чрез опосредствана от Smad4 и Smad7 
сигналните молекули.

2) Доказано е, че промоторният полиморфизъм -509 С/Т в гена на TGF-|31 може да 
допринесе за повишен риск от колоректален карцином.

3) Доказано е прогностичното значение на експресията на ’ HER2 и р53 при 
пациенти с рак на стомаха и корелацията им с по-голяма агресивност на 
заболяването и по-кратка преживяемост.

4) При HER2 негативни пациенти със стомашен карцином е доказана е връзка 
между туморната експресия на TGF-pl и неговия рецептор TGFpRII и лоша 
прогноза и респективно по-кратка преживяемост. независимо от хистологичния 
тип на карцинома.

V. Клинични проучвания и описания на редки синдроми
Fie мога да не отбележа големия опит и научна продукция на доцент д-р 

Манолова като клиничен имунолог в областта на ревматологията, АС, PA, СЛЕ. 

Прецизните и задълбочени описания на редки клинични случаи са много полезни и 

ценени от лекари както иунолози, така и по-широка колегиална аудитотия.

Учебно-преподавателска работа

Доц. Рени Манолова е изявен преподавател и участва активно в учебно- 

преподавателската дейност на МФ, Стара Загора. Съгласно представената справка, от 

Тракийския Университет доцент Манолова има:

- Общ преподавателски стаж 9 години и 6 месеца като доцент (от 210 до сега) и 

хонорован асистент (1995 -  2005 г)

- Обща годишна учебна натовареност. Провежда обучения, лекции, упражнения на 

студенти медици, медицински сестри, акушерки, специализиращи лекари, редовно 

обучение и избираеми курсове. Средно годишна натовареност се променя между 50 и 

180 часа, в зависимост от промени в учебните програми.

Доцент Манолова е научен консултант на дисертационния труд на д-р Мариана 

Иванова.



Забележително е активното участие и ръководство на грантово финансирани научни 

проекти на Ирена Манолова още от 1995 г. по актуални тематики, свързани с научните 

интереси на кандидатката. Те са 15 на брой, 2 финансирани от Фонд НИ на МОН и 13 

Фонд “Научни проекти”, МФ, Тракийски Университет. На 6 от проектите доцент Ирена 

Манолова е ръководител.

Въз основа на приложената СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ от доц. д-р Ирена 

Манолова Манолова, дм за изпълнение на минимални национални изисквания за 

участие в конкурс за заемане на академичната длъжност ""професор" в област на виеше 

образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина и 

направена проверка в НАЦИД, прилагам следната сравнителна таблица.

Г руп а  о т  

п оказатели

С ъ д ъ р ж ан и е И зи ск в ан и я  за  

П р о ф есо р

П о казател и  на 

Д о ц ен т  д-р

И . М ан о л о ва

А П о к азател  1 50 50

Б П о к азател  2 ’ - -

В П о казател  3 или  4 100 133.64

Г С у м а  о т  п о к азател и  5 д о  9 200 901 .4

Д С у м а о т  п о казатели  10 и 12 100 1340

Е С у м а  о т  п о к азател и те  о т  13 

д о  края

100 142.42

От таблицата ясно се вижда, че доцент Манолова не само покрива, но и значително 

надхвърля минималните изискванията за „Професор“ на Закона за развитие на 

академичните кадри.

В заключение, доцент д-р Ирена Манолова е изявен учен, клиничен имунолог, 

със значими приноси в научната, диагностичната и учебна дейности. Наукометричните 

и показатели далеч надхвърлят изискванията на Закона за развитие на академичните 

кадри и на специфичните изисквания за заемане на академичната длъжност 

“Професор”: има научна степен ДМ, 113 научни публикации, от които.38 са 

публикувани в авторитетни международни списания с общ ИФ 48.465 (34.903 след



доцент). Доказани са 453 цитирания на 50 нейни статии; значима учебно- 

преподавателска и диагностична дейност като клиничен имунолог с авторитет сред 

своите колеги. Затова с голяма увереност и удоволствие си позволявам да препоръчам 

на почитаемите членове на Научното жури да гласуват положително за заемане на 

академичната длъжност “Професор” по научна специалност “Имунопатология и 

алергология” в професионално направление 7.0 Здравеопазване и спорт, 7.1. Медицина 

за нуждите на Катедра "Молекулярна биология, имунология и медицинска генетика” на 

МФ при Тракийски Университет, гр. Стара Загора.

06. 11.2019 г.

С о ф и я

/ Проф. д-р И. Алтънкова, д.м.н./


