
I СТАНОВИЩЕ
от проф. д-р Мария Панчовска-Мочева, д.м. 

Катедра по пропедевтика на вътрешни болести 
Медицински Университет -  гр. Пловдив 

бул. „В. Априлов” 15А, тел.: 0888 602 381

Относно: Конкурс за присъждане на академичната длъжност „професор” в 

област виеше образование 7. „Здравеопазване и спорт” в професионално направление 

7.1. „Медицина” по научната специалност „Имунология и алергология” за нуждите на 

Катедра „Молекулярна биология, имунология и медицинска генетика” при Тракийски 

университет -  гр. Стара Загора, обнародван в Държавен вестник бр. 46/11.06.2019 г. с 

единствен кандидат доцент д-р Ирена Манолова Манолова, д.м.

I. Биографични данни и професионален път на кандидата.

Доц. д-р Ирена Манолова Манолова, д.м. е родена на 23.09.1961 г. в гр. Стара 

Загора. През 1985 г. завършва висшето си образование по медицина във ВМИ -  гр. 

Пловдив. Започва по разпределение работа като участъков педиатър в гр. Николаево. 

След успешно издържан конкурсен изпит през 1987 г. постъпва като асистент по детски 

болести в Университетска болница -  гр. Стара Загора. През 1990 година след конкурс 

започва редовна докторантура по имунология към Катедра по микробиология и 

вирусология на Медицински факултет, Тракийски университет. През 1995 год. е 

назначена като лекар-имунолог в новосъздадената Лаборатория по Клинична 

имунология към Университетска болница в гр. Стара Загора. Като имунолог доц. 

Манолова въвежда в Университетската болница определени имунофлуоресцентни и 

имуноензимни техники за доказване на автоантитела. Изследователската работа на доц. 

Манолова продължава и е насочена през този период върху ролята на 

антинеутрофилните цитоплазмени антитела с тяхната значимост в клиничната оценка 

на болните от системен еритематоден лупус и ревматоиден артрит.

II, Наукометрични данни.
На рецензиране подлежат научните публикации и научните съобщения на 

кандидата след заемане на академичната длъжност „Доцент”, които са представени 
като списъци и копия. Научните трудове включват:



1. Статии в референтни списания в Web of Science с импакт фактор /IF/ -  28.

2. Статии в референтни научни списания в Scopus -  21.

3. Статии в нереферентни научни списания -  9.

4. Участие в монографии и глави от монографии:

- на български език -  2.

- на английски език -  2.

5. Глави в учебници и учебно-методични помагала -  4.

Общо 66 научни труда след заемане на академичната длъжност „Доцент”, от тях 

доц. Ирена Манолова е първи автор в 35 научни труда, а втори автор в 31 научни труда.

Научните съобщения след „Доцент” са 83. Част от тях имат публикувани 

резюмета в международни научни списания, включително е IF.

Научните публикации на доц. д-р Ирена Манолова са в списания с висок импакт 

фактор: Rheumatology International, Lupus, Immunological Investigations, International 

Journal Colorectale Disease и др. У нас публикациите са в реномирани научни списания, 

които са включени в Scopus и Web of Science.

От представената справка за съавторство и сътрудничество прави впечатление 

дългогодишното сътрудничество с изтъкнати клинични имунолози, ревматолози, 

молекулярни биолози, патолози, клиницисти от други подспециалности на вътрешната 

медицина /извън ревматичните болести/. Научната продукция на доц. Манолова 

представя задълбочен и последователен интерес спрямо възпалителни ставни 

заболявания, системни заболявания на съединителната тъкан, автоимунни тиреоидни 

болести, хроничните възпалителни и неопластични заболявания на храносмилателния 
тракт, дерматологични изяви с имунни отклонения.

III. Импакт-фактор на публикациите след „Доцент”.
Авторската справка на Централна библиотека -  Тракийски университет, показва:

Справката относно цитациите е впечатляваща -  453, от които 396 са в 

международни списания, от които 262 са цитирания в списания с IF. Цитирани са 50 

публикации от списъка с научните трудове. Част от статиите са цитирани над 40 

пъти/42 и по 41 цитации за конкретни статии. Трудовете на доц. Манолова са цитирани 

в Rheumatol Int, Current Opinion in Rheumatology, Arthritis & Rheumathismus, Blood, 

Lupus. Общият IF на публикациите след „Доцент” е 34.903, a IF от публикувани 

резюмета е 178.314, Н-индекс -11 .

IV. Приноси на научните трудове -  научно теоретични и научно приложни.



1. Изследване разпространението, характеристиките и клиничните асоциации на 

антителата срещу неутрофилни цитоплазмени антигени (АНЦА) [1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 13, 14, 18, 26, 27,35,39, 44].

2. Проучвания на автоимунни феномени и имунни патогенетични механизми 

при автоимунни и хронични възпалителни заболявания. [12, 15, 16, 21, 29, 30, 31, 34, 
37, 46. 87, 106].

3. Проучвания върху ролята на цитокини и генни полиморфизми в цитокиновите 

гени: IL12B, TGFB1, TNFA и IL10 при системен лупус еритематодес. [33, 54, 58, 64, 70, 

71, 77, 79, 84, 90, 93, 103, 107].

4. Проучвания върху ролята на про-инфламаторните цитокини и генни 

полиморфизми в цитокиновите гени: IL12B, TNFA и IL10 при възпалителни ставни 

заболявания. [61, 63, 68, 73, 75, 82, 86, 88, 91, 105].

5. Проучвания върху ролята на цитокини и генни полиморфизми в цитокиновите 
гени: IL12B, TGFB1 и IL10 при автоимунни тиреоидити. [22, 58, 67, 72, 74, 76, 98, 106].

6. Проучвания, свързани с участието на имунни клетки, цитокини и клетъчни 

рецептори в развитието и прогнозата на първични и метастатични неоплазмени 

заболявания -  хепатоцелуларен карцином, карцином на стомаха, колоректален 

карцином. [17, 42. 43, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 59, 69, 71, 97, 99, 101, 102].

7. Клинични проучвания при анкилозиращ спондилит.

Натрупаният научноизследователски опит и клинични познания за 

анкилозиращия спондилит (АС) в резултат на съвместната работа с екип от 

ревматолози - в това число и доц. д-р Мариана Иванова, на която е научен консултант 

Данните са представени в поредица от статии [36, 53, 56, 62, 65, 66, 78, 92, 94, 113].

8. Описание на редки случаи от клиничната практика [19, 23, 25, 32, 38, 83, 103,
104].

Научните приноси на доц.д-р Ирена Манолова,дм в хабилитационния труд се 
определят от:

1. Проучвания относно серумните про- и антиинфламаторни цитокини при 
болни със системен еритемстоден лупус.

2. Клинично значими корелации между определени цитокини с активността на 

болестта и бъбречното ангажиране -IFN-gamma

3. Промени в плазмените концентрации на TGF beta -1 при съпътстващ 
тиреоидит на Хашимото

4. Роля на TGF -beta 1в развитието и прогресията на автоимунните заболявания.



5. Влияние на биалелния полиморфизъм в промоторната област на гени за TGF- 

betal относно генетично предразположение за системен еритематоден лупус

6. Протективна роля на определени генотип- GG спрямо предиспозиция към 

лупусна болест и корелация с определени алели.

Съществени са приносите в проучванията за българската популация.касаегци 

комбинирана роля на цитокинови генни полиморфизми и предразположението към 

системен еритематоден лупус , както и протичането на болестта.Резултатите от 

хабилитационния труд са публикувани в 12 авторитетни научни списания /база 

Scopus/.,от които пет публикации имат импакт фактор.

Доцент Манолова работи в тясно сътрудничество с ревматолози от Медицински 

университет -гр.София.Кандидатът в конкурса е научен консултант на дисертационния 

труд на доц.д-р Мариана Иванова.Проучванията на доцент Манолова относно ANCA и 

тяхната значимост при системен лупус,ревматоиден артрит,некротизиращи

васкулитщтрудовете върху изотипов профил на антифосфолипидни антитела,ролята на 

проинфламаторните цитокини TNF-alpha и 1Ь-18при болни от анкилозиращ спондилит 

и ревматоиден артрит,полиморфни локуси в цитокинови гени при българската 

популация при анкилозиращ спондилит и ревматоиден артрит-всичко това определя 

доц.Ирена Манолова като имунолог с неоспорими приноси относно имуногенетичните 

и клинични проучвания при определени ревматични болести в българската популация.

V. Учебно-преподавателска дейност.
Справката за учебната натовареност на доц. д-р Ирена Манолова като доцент 

към Катедра „Молекулярна биология, имунология и медицинска генетика” показва 

участие в:

1. Участие с лекции и практически упражнения по „Имунопатология и клинична 

имунология” на студенти „Медицинска сестра” и „Акушерка”.

2. Практически курс по „Клинична имунология” на студенти-медици от IV курс 

-  на български и на английски език.

3. Лекционен курс „Имунопатология” -  модул от „Вътрешни болести” на 

„Лекарски асистент” -  студенти III курс.

Учебната годишна натовареност варира по данни от справката от 50 до 180 часа 

преподавателска дейност. Доц. И. Манолова е хоноруван асистент към Катедрата от 

1995 -  2005 година, редовен асистент и доцент от 2010 година. Доцент е по



„Имунопатология и алергология” в Катедра „Молекулярна биология, имунология и 

медицинска генетика” и Катедра „Здравни грижи”.

Научно ръководство на докторанти.
Доц. д-р И. Манолова е консултант на дисертационния труд на д-р Мариана 

Иванова от МУ -  София, успешно защитила през 2013 година.

Участие в изпитни комисии.
Кандидатът участва в държавни изпитни комисии по „Клинична лаборатория” и 

„Имунология”.

VI. Участие в проекти.
Доц. Ирена Манолова е ръководител на шест научни проекта и е член на 

научния колектив на девет научни проекта- два, от които са националнироекти .

VII. Заключение.

Представените за конкурса научни трудове на доц. Ирена Манолова показват 

съществени научни и приложни приноси.

Наукометричните показатели съответстват и превъзхождат част от изискванията 

на Закона за развитие на академичните кадри и на специфичните изисквания за заемане 
на академичната длъжност „Професор”.

Гласувам с увереност и си позволявам да препоръчам на уважаемите членове на 

научното жури да гласуват положително за заемане на академичната длъжност 

„Професор” от доц. д-р Ирена Манолова Манолова, д.м.

7
гр. Пловдив

03.11.2019 г. Проф.д-р Мария Панчовска, дм



STATEMENT
by Prof. Dr. Maria Panchovska-Mocheva, 

Department of Propedeutics of Internal Diseases 

Medical University -  Plovdiv 

15A, “V. Aprilov” Blvd., tel.: 0888 602 381

Regarding: Competition for attaining the academic position of Professor in the field 

of higher education 7. "Health care and sports", professional direction 7.1. "Medicine", 

scientific specialty "Immunology and Allergology", for the needs of the Department of 

Molecular Biology, Immunology and Medical Genetics at Trakia University - Stara Zagora, 

published in State Gazette No. 46 / 11/06/2019, with the only applicant Assoc. Prof. Dr. Irena 

Manolova Manolova - Vasileva, D.M.Sc.

I. Biographical data and career path of the applicant
Assoc. Prof. Dr. Irena Manolova Manolova, D.M.Sc. was born on 23/09/1961 in Stara 

Zagora. In 1985, she completed her higher education in Medicine at the Higher Medical 

Institute -  Plovdiv. She started working as a district pediatrician in the city of Nikolaevo. 

After successfully passing a competitive exam in 1987, she was appointed as an Assistant 

Professor in Childhood Diseases at the University Hospital -  Stara Zagora. Since 1990, she 

was a full-time doctoral student in Immunology at the Department of Microbiology and 

Virology at the Faculty of Medicine - Trakia University. In 1995, she was appointed as a 

physician-immunologist in the newly established Laboratory of Clinical Immunology at the 

University Hospital -  Stara Zagora. As an immunologist, Assoc. Prof. Dr. Manolova 

introduced immunofluorescence and immunoenzymatic techniques for the detection of 

autoantibodies at the University Hospital -  Stara Zagora. During this period, Assoc. Prof. Dr. 

Manolova's research was focused mainly on the role of antineutrophil cytoplasmic antibodies 

and particularly, their importance for the clinical evaluation of patients with systemic lupus 

erythematosus and rheumatoid arthritis.
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II. Scientometric data
Subject to review are the scientific publications and scientific reports of the applicant 

after filling the academic position of Associate Professor, which are presented as lists and 

copies. The scientific publications include:

1. Articles with impact facror (IF) in reference journals in Web of Science -  28

2. Articles in reference scientific journals in Scopus -  21

3. Articles in non-reference scientific journals -  9

4. Monographs and chapters in monographs:

- in Bulgarian -  2

- in English -  2

5. Chapters in textbooks and educational-methodical manuals -  4

A total of 66 scientific publications after filling the academic position of Associate 

Professor are presented, the first author in 35 and the second author in 31 of which is Assoc. 

Prof. Dr. Irena Manolova.

The scientific reports after filling the academic position of Associate Professor are 83. 

Some of them have abstracts, published in international scientific journals with impact factor.

The original articles of Assoc. Prof. Dr. Irena Manolova have been published in 

foreign journals with high impact factor: Rheumatology International, Lupus, Immunological 

Investigations, International Journal of Colorectal Disease, PLOS One, etc. In Bulgaria, the 

publications can be found in reputable scientific journals, included in Scopus и Web of 

Science.

The presented co-authorship report shows the long-term cooperation of the applicant 

with prominent Bulgarian scientists - clinical immunologists, rheumatologists and specialists 

in other fields of Internal Medicine, molecular biologists, pathologists. The scientific 

production of Assoc. Prof. Dr. Irena Manolova reveals a deep interest in inflammatory joint 

diseases, systemic connective tissue diseases, autoimmune thyroid diseases, chronic 

inflammatory and neoplastic diseases of the digestive tract, casuistic cases.

III. Impact factor of the scientific publications after filling the academic position 

of Associate Professor

The total IF of the publications after filling the academic position of Associate 

Professor is 34.903 and the IF of the published abstracts is 178.314, Scopus h-index -  11.
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IV. Citations of the scientific publications
The applicant's citation report shows a total of 453 citations, 396 of which are in 

international journals and 262 -  in journals with IF. There are 50 publications cited. Specific 

articles have more than 40 citations. The publications of Assoc. Prof. Dr. Manolova are cited 

in Rheumatology International. Current Opinion in Rheumatology, Arthritis & 

Rheumatology, Blood, Lupus. The total IF of the publications after filling the academic 
position of Associate Professor is 34.903, and the IF of the published abstracts is 178.314, 

Scopus h-index -11 .

V. Scientific research contributions

I. Studies on the proliferation, characteristics, and clinical associations of 

antibodies to neutrophil cytoplasmic antigens (ANCA) [la, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 
14, 18, 26,27, 35, 39, 44].

II. Studies on autoimmune phenomena and immune pathogenetic mechanisms in 

autoimmune and chronic inflammatory diseases [12, 15, 16, 21, 29, 30, 31, 34, 37, 46, 87, 

106].

III. Studies on the role of cytokines and gene polymorphisms in cytokine genes: 
IL12B, TGFB1, TNFA and IL10 in systemic lupus erythematosus [33, 54, 58, 64, 70, 71, 
77, 79, 84, 90, 93, 103, 107].

IV. Studies on the role of pro-inflammatory cytokines and gene polymorphisms in 

cytokine genes: IL12B, TNFA and IL10 in inflammatory joint diseases [61, 63, 68, 73, 75, 
82, 86, 88,91, 105].

V. Studies on the role of cytokines and gene polymorphisms in cytokine genes: 
IL12B, TGFB1 and IL10 in autoimmune thyroiditis [22, 58, 67, 72, 74, 76, 98, 106].

VI. Studies on the involvement of immune cells, cell receptors and cytokines in 

the development and prognosis of primary and metastatic neoplasmic diseases - 
hepatocellular carcinoma, gastric cancer, colorectal carcinoma [17, 42, 43, 48, 49, 50, 51,
52, 55, 59, 69, 71, 97, 99, 101, 102].
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VII. Clinical studies of ankylosing spondylitis

The accumulated research experience and clinical knowledge on ankylosing 

spondylitis (AS), as a result of the applicant’s collaboration with a team of rheumatologists 

including Assoc. Prof. Dr. Mariana Ivanova (whose scientific consultant the applicant is), are 

presented in a series of articles [36, 53, 56, 62, 65, 66, 78, 92, 94, 113].

VIII. Description of rare cases from clinical practice [19, 23, 25, 32, 38, 83, 103,
104].

The scientific contributions of Assoc. Prof. Dr. Irena Manolova, D.M.Sc. in her dissertation 

are determined by:

1. Studies on serum pro- and anti-inflammatory cytokines in patients with systemic lupus 

erythematosus.

2. Clinically significant correlations between specific cytokines with disease activity and renal 

involvement (IFN-gamma)

3. Changes in plasma concentrations of TGF-beta 1 in concomitant Hashimoto's thyroiditis

4. Role of TGF-beta 1 in the development and progression of autoimmune diseases

5. Effect of biallelic polymorphism in the promoter region of TGF-betal genes on the genetic 

predisposition to systemic lupus erythematosus

6. Protective role of GG-genotype in relation to the predisposition to lupus disease and 

correlation with certain alleles

The contributions of the studies, carried out for the Bulgarian population, concerning 

the combined role of cytokine gene polymorphisms and the predisposition to systemic lupus 

erythematosus, as well as the course of the disease, are significant. The results of these studies 

have been published in 12 reputable scientific journals (Scopus database), five of which have 
an impact factor.

Assoc. Prof. Dr. Manolova works in close cooperation with rheumatologists from 

Medical University -  Sofia. The candidate in the competition was a scientific consultant of 

the dissertation of Assoc. Prof. Dr. Mariana Ivanova. Assoc. Prof. Dr. Manolova's studies on
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ANCA and their significance in systemic lupus, rheumatoid arthritis, necrotizing vasculitis, 

her research on the isotype profile of antiphospholipid antibodies, the role of the pro- 

inflammatory cytokines TNF-alpha and IL-18 in patients with ankylosing spondylitis and 

rheumatoid arthritis, polymorphic loci in cytokine genes in the Bulgarian population in 

ankylosing spondylitis and rheumatoid arthritis -  all these determine Assoc. Prof. Dr. Irena 

Manolova as an immunologist with indisputable contributions in relation to immunogenetic 

and clinical studies of certain rheumatic diseases in the Bulgarian population.

VI. Academic teaching activities
The report on the academic teaching activities of Assoc. Prof. Dr. Irena Manolova as 

an Associate Professor at the Department of Molecular Biology, Immunology and Medical 

Genetics shows the following:

1. Lectures and practical exercises in Immunopathology and Clinical Immunology for 

students in the specialty of Nursing and Midwifery.

2. Practical course in Clinical Immunology for 4th-year medical students - in Bulgarian 

and English.

3. Lecture course in Immunopathology, a module of the course in Internal Diseases, 

for 3rd-year students in the specialty of Medical assistant.

According to the reported data, the applicant’s annual academic workload varies from 

50 to 180 hours of teaching activity. In the period of 1995 -  2005, Assoc. Prof. Dr. Irena 

Manolova was an honorary Assistant Professor and since 2010, she has been a full-time 

Assistant Professor and Associate Professor in Immunopathology and Allergology at the 

Department of Molecular Biology, Immunology and Medical Genetics and the Department of 

Health Care, respectively.

Scientific guidance to doctoral students
Assoc. Prof. Dr. Irena Manolova was a consultant on the dissertation of Dr. Mariana 

Ivanova Goycheva from the Clinic of Rheumatology at “St. Ivan Rilski” University Hospital, 

Medical University -  Sofia, under the Order of the Rector of Medical University -  Sofia. Dr. 

Mariana Ivanova's dissertation was successfully defended in 2013.

Participation in examination committees
The applicant has been participated in state examination committees on Laboratory 

Immunology (since 2012) and Clinical Immunology (since 2018).
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VII. Participation in projects
Assoc. Prof. Dr. Irena Manolova is the manager of six scientific projects. She is a 

member of the scientific teams of nine scientific projects, two of which are national.

VIII. Conclusion

The scientific publications, presented for the competition by Assoc. Prof. Dr. Irena 

Manolova, show her consistent development as an immunologist with indisputable scientific 

and practical contributions since 1990.

The applicant's scientometric indicators exceed some of the requirements of the 

Academic Staff Development Act and the specific requirements for filling the academic 

position of Professor in the scientific specialty of Immunology and Allergology.

I vote with confidence and allow myself to recommend to the honorable members of 

the scientific jury to vote positively for the filling of the academic position of Professor by 
Assoc. Prof. Dr. Irena Manolova Manolova.

Plovdiv

November 3rd, 2019
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