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РЕЦЕНЗИЯ
. д-р Мария Християнова Стоименова, дмн 

външен член на научно жури,

определено със заповед № 2305/02.09.2019 г.на Ректора на Тракийски университет.

по научна специалност „Имунопатология и алергорогия” към катедра 

„Молекулярна биология, имунология и медицинска генетика” на МФ на ТрУ - Стара

Нямам конфликт на интереси по настоящия конкурс.

В конкурса, обявен в ДВ бр. 46/11.06.2019, участва един кандидат: доц. д-р 

Ирена Манолова Манолова, дм. Представената документация е пълна и изрядно

ТрУ - Стара Загора. Материалите са разпределени както следва:

Папка 1: Административни документи, в т.ч. заявление, декларация, дипломи, резюмета 

на научните трудове след предходната хабилитация, списък на научните публикации, 

Справка за цитираните публикации, авторска справка за приносите, хабилитационна 

справка, справка за учебно-преподавателската дейност, справка-декларация за 

изпълнение на минималните национални изисквания за участие в конкурса за акад. 

длъжност „професор“ и научни публикации, представени в процедурата за доцент 

(оригинали); Папка II: Научни трудове, представени в конкурса за професура 
(оригинали).

1.Анализ на професионалното разните на кандидата.

доц. д-р Ирена Манолова, дм. р. 1961 г., завършва медицина във ВМИ - Пловдив 

през 1985 г. Работи последователно като участъков педиатър и, след конкурс, като 

асистент в Клиниката но детски болести на УМБАЛ - Ст. Загора. През 1990 г. печели 
конкурс за редовен аспирант към катедра „Микробиология и вирусология“ на ВМИ- 

София. От този момент датира интересът й към научно изследователска дейност в 

областта на автоимунните заболявания. След прекъсване поради майчинство, през 1995 

г. е назначена като имунолог в новосъздадената лаборатория към катедра 

„Молекулярна биология, имунология и генетика“ на МФ, ТрУ. От 1995 до 2005 г. е и 

хоноруван асистент към същата катедра. През 2001 г. придобива специалност 

клинична имунология, а през 2004 г. получава научна степен „доктор” по научна 

специалност “имунопатология и алергология с дисертация на тема Антинеутрофилни 

цитоплазмени антитела при пациенти със SLE и RA. През периода 2002 -  2014 е лекар-

по конкурс за заемане на академичната длъжност „професор”

Загора, обявен в ДВ бр. 46/11.06.2019

подредена, като са спазени всички изисквания на ЗРСАРБ от 2018 г. и Правилника на
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имунолог в Лабораторията по клинична имунология на Медицински Център „Св. Иван 

Рилски”- ЕООД. През 2010 г. придобива научното звание „доцент“ по научна 

специалност „Имуиопатология и алергология“ към катедра Здравни грижи. МФ на 

ТрУ. От 2016 г. до днес е доцент към катедрата, обявила настоящия конкурс и 

практикува като клиничен имунолог в Ml I, Трета поликлиника ЕООД, МБАЛ Тракия, 

Стара Загора. Кандидатката притежава необходимите професионални умения в 

областта на клиничната имунология, като владее широк диапазон от високо

специализирани имунологични и молекулярно-биологични техники.

2. Оценка на научните трудове на кандидата по време на цялостното академично 

развитие.

Доц. Манолова участва в конкурса със 113 научни труда, публикувани в 

периода 1999 - 2019 г.,от които: един автореферат, 83 статии в реферирани списания 

(WoS, Scopus), 19 в не реферирани списания, 2 -  в сборници от научни форуми, 4 глави 

от монографии -  на български и на англ. език и 4 глави от учебник. От представените 

публикации 66 са след хабилитацията за доцент, от които - 49 в реферирани научни 

списания. Качеството на публикациите е отразено от високия импакт фактор: 34,903 

след последната хабилитация или общо -  48.465. Общо 38 от публикациите са с 

импакт фактор, 28 (74%) от които - след последната хабилитация. От представения 

списък установих, че кандидатката е водещ автор в 68 (60 %) от всички

публикации, в 35 (53 %) от публикациите след конкурса за доцент, в 15 (40 %) от 

публикациите с импакт фактор и 22 (44%) от статиите, които са обект на цитиране.

Кандидатката е представила 76 участия в международни и 39 - в национални 

научни форуми, като 27 от резюметата са публикувани в списания с импакт фактор 
(209.9).

3. Приноси от научно-изследователската дейност

Научно-изследователската дейност на доц. Манолова има добре очертан 
профил по специалността на конкурса, преди всичко в областта на патогенезата и 

имунодиагностиката на автоимунни и хронични възпалителни заболявалия. Трудовете 

са разработвани в сътрудничество с утвърдени специалисти в различни области на 

медицината - ревматология, гастроентерология, ендокринология, съдова и онко- 

хирургия, което е свидетелство за значението на научните проблеми, за чието 

изясняване е допринесла кандидатката и широката приложимост на резултатите. 

Приносите от научно-изследователската дейност на доц. д-р И. Манолова мога да се 
обобщят в следните основни направления.



1. Осъществени са първите по рода си в България проучвания върху 

антителата срещу неутрофилни цитоплазмени антигени (АНЦА), в т.ч.: въвеждане 

на ИФ метод за определянето им, анализ на тяхната честота, специфичност, 

диагностично и клинично значение при голям болни с ревматоиден артрит (РА). 

системен лупус еритематозус (СЛЕ), ювенилен хроничен артрит, склеродермия и други 

системни възпалителни заболявания. За пръв път се демонстрира доминиране на 

АНЦА от субклас IgGl и IgG3 при СЛЕ като индиректно доказателство за Thl 

цитокииов отговор, формулирана е хипотеза за патогенетичната роля на АНЦА при 

СЛЕ и РА и е очертана клиничната значимост на АНЦА за оценка и мониториране 

активността на СЛЕ, РА, хронични чревни възпалителни заболявания, както и 

диагностичната им стойност при системни ваекулити (публикации 1-11, 13, 14, 18, 

19, 26, 27, 35, 39 - 44)
2. С оригинален характер за българската популация и голмо практическо 

значение са проучванията върху патогенетичното, диагностично и прогностично 

значение на други автоимунни феномени и имунопатогенетични механизми при 

автоимунни и хронични възпалителни заболявания. Тук се отнасят проучванията 

върху антифосфолипидни антитела при болни със СЛЕ (публикации 29, 30, 31, 34), 

обсъждането на диагностичните и терапевтични дилеми при АФС (37); връзката 

меаду автоантителния профил, функционалното състояние на щитовидната жлеза и 

прогнозата при тиреоидит на Хашимото (публикации 46, 87, 106), алгоритъмът за 

имунологична диагностика на системните заболявания на съединителната тъкан (41); 

хипотезата за патогенетичната роля на неоангиогенезата за хроничното възпаление пир 
облитериращ громбоангиит и на адхезионните взаимодействия ICAM-l/LFA-1, VCAM- 

1/VLA-4 при улцерозен колит (12,15)

3. Най-голям дял от научните изследвания на доц. Манолова са посветени на 

ролята на цитокиновият дисбаланс и редица цитокинови гении полиморфизми за 

възникването и клиничното протичане на различни системни възпалителни и 

автоимунни заболявания. При болни със СЛЕ и тиреоидит на Хашимото е установен 

небалансиран профил на проинфдаматорни (IL-12p40, IFNg) и антиинфламаторни 

цитокини (TGFp) (публикации 33, 58, 90, 93, 107); изследвана е връзката между 

полиморфни локуси за цитокините II,-1213 и IL12Bpro; TNF-a, TGF-pl, IL-10; и IGF- 

1R. и предразположението и клиничните прояви на СЛЕ (публикации 54, 60, 70, 77, 

79, 84, 103, 107). Дванадесет от горните публикации са обединени като 

хабилитационен труд (вж.т.4) Отделна група изследвания са посветени на 

проинфламаторните цитокини TNFa, IL-18, IL-6 IL-17, IL-23 и гениите полиморфизми

L



на цитокиновите гени JL12B. TNFa и IL-10 при ревматоиден артрит (РА) и 

аикилозиращ спондилит (АС), (публикации 63, 73,75, 86,105). С приносен характер за 

диагностичната и клинична практика са заключенията, че серумният TNFa не отразява 

болестната активност при РА и СА, за водещата роля на сигналния път 1L17/1123 при 

АС, за връзката между полиморфизма в промотора на гена за TNFa и честотата на АС 

както и установяването на особено рисковата за развитие на РА комбинация от 

полиморфизми в локусите за IL-10 и TNFa. Трети фокус са автоимунните тиреоидити, 

чиито клинични прояви и прогноза кандидатката изследва във връзка с 

полиморфизмите в цитокиновите гени IL12B, TGFB1 и IL-10 и нивата на експресия на 

отделни цитокини (проинфламаторни, имунорегулаторни, IL-17/IL23. IL12-р40 

(публикации 63, 73, 75, 86,105).

4. Осъществени са комплексни проучвания върху патогенезата, диагностиката и 

лечението на АС (публикации 22, 58, 67,72, 74, 76,98, 106).

5. Отделна група проучвания съвместно с научен колектив от специалисти по 

патология, имунология, онкохирургия са посветени на ролята на клетъчния имунитет 

при възникването и прогнозата на първични и метастатични тумори (хегттоцелуларен 

карцином, рак на стомаха, колоректален карцином.) Изследвани са тумор- 

инфнлтриращи дендритни клетки, лимфоцити от естествения и адаптивен имунен 

отговор , локалната цитокинова среда, клетъчни рецептори медииращи метастазиране и 

прогресия (публикации 17, 42, 43, 48 -52, 55, 59, 69, 71, 97, 99, 101, 102). Като приноси 

с важно практическо значение могат да се откроят прогностичното значение на 

наличието и броя на С’Ша+ и С083+дендритни клетки в туморната строма и в 

метастазите; неблагоприятното значение на TGFpl и промоторния полиморфизъм 

509С8Т в неговия ген по отношение на антитуморния имунен отогвор, риска за 

развитие и прогнозата на колоректален и стомашен карцином .

6. Групата публикации, посветени на редки клинични случаи на автоимунни и 

имунодефицитни състояния допълват впечатлението за доц. Манолова като опитен 

клиничен имунолог, с широки познания и богат практически опит (публикации 19, 23 

25, 32, 38, 83,103,104).

Научната активност на доц. Манолова се потвърждава от участието й в 

множество изследователски проекти, финансирани от ТрУ, на 6 от които е била 

ръководител, както и в два проекта, финансирани от ФНИ. Наред е това доц. Манолова 

е дългогодишен член на национални и международни научни организации в областта 

на имунологията (СУБ, БАКИ и EFIS) и член на редколегията на сп. „Ревматология“ 
от 2010 г.



4. Оценка на mohoi рафичнии труд или равностойни публикации, представени за 

участие в конкурса за „професор” от кандидата.
Доц. И. Манолова представя като еквивалент на хабилитационен труд в 

конкурса за академичната длъжност „професор“ 12 статии (публикации 54, 58, 60, 64, 

70, 77, 79, 84, 85, 90, 93,107), публикувани в реферирани научни списания през периода 

2009 -  2018 г., пет от които - с импакт фактор. Статиите са обединени тематично около 

проблема „Цитокиновият дисбалане в патогенезата на системния лупус еритематодес“ 

и имат като обща цел оценка на влиянието на избрани цитокини и цитокинови генни 

полиморфизми върху предразположението към СЛЕ и клиничните изяви на 

заболяването. Изследвани са серумните нива на IL-12p40, IFNy, 11,-10 и TGF(3, както и 

на IGF-1 при пациенти със СЛЕ, в сравнение със здрави контроли. Анализирана е 

връзката с активността и клиничните прояви на заболяването. Определени са алелните 

и генотшпш честоти на често срещани полиморфизми в гените за IGF-l, TGF-P1. 

II ,12 В, TNFa, IL-10 и ефекта им върху предиспозицията към СЛЕ и клиничното му 

протичане.

Използвани са материали от пациенти на Клиниката по ревматология при 

УМБАЛ Св. И. Рилски, като изследванията са извършени изцяло в лабораториите на 

катедра Мол. Биология, имунология и генетика на МФ, ТрУ. Обобщени са данни от над 

1100 изследвания на проби от пациенти и съответен брой изследвания на здрави 
контроли.

Резултатите са в унисон със съвременната концепция за цитокиновия дисбалане 

при СЛЕ. който вече не се приема за ТЪ2~медиирана патология. Недвусмислено е 

демонс трирана ролята на небалансирания цинтокинов профил с преобладаване на про- 

инфламаторните цитокини IL-12р40 и IFN-y и увеличено Thl/Th2 съотношение при 

значително намалени нива на имуноимуиорегулаторния цитокин TGF-p 1, в сравнение 

със здрави индивиди. Доказана е корелация на проинфламаторния профил с 

активността на заболяването и наличието на бъбречно засягане. Тези факти 

потвърждават хипотезата за участието на проинфламаторните цитокини в патогенезата 

на СЛЕ и за екзацербацията на заболяването, както и ролята на IFNy в изявата на 

лупусния гломерулонефрит. Оригинален резултат е установената положителна 

корелация на серумната концентрация на TGFpi с възрастта и изказаната хипотеза за 

физиологичен механизъм за редуциране на възрастово-обусловеното имунно 

възпаление. За пръв път с проучено влиянието на SNP в гена за рецептора на 

инсулиноподобния растежен фактор 1 (IGF-1R) върху генетичната предразположеност 

за изявата на СЛЕ. Представени са оригиналния данни за честотата на този



полиморфизъм в българската популация и е направена функционална оценка на 

генотипите в този локус на гена за IGF-1R. Доказана е протективната роля на GG 

генотип по отношение проявата на системен лупус, какато и асоциацията на 

повишените нива на серумен IGF-1 с активността на заболяването. Установени са 

алелните и генотипни честоти на два функционални полиморфизма в гена за IL-12B, 

като генотипът-22 е предразполагащ фактор за развитието на системния лупус в 

българската популация, докато генотипът-11 се асоциира с повишен риск от 

невропсихиатрични прояви на болестта. Установено е, че едновременното носителство 

на високо-продуциращите генотипи (GG за IL10 и AA/AG за TNFA) увеличава 

многократно риска от проява на СЛЕ в българската популация. Оригинални по 

отношение на българската популация са изследванията върху полиморфизмите в 

промотора на гена за TNFa, които демонстрират, че носителството на високо 

продуциращия алел А е рисков фактор за появата на СЛЕ. Обобщено, представената 

поредица от публикации представя едно многогодишно, целенасочено и стойностно 

проучване,което значително разширява познанията за имунопатогенезата на СЛЕ и 

дава редица оригинални за българската популация резултати с конкретни приложения 

за диагностиката, мониторирането и терапията на това сериозно заболяване.

5. Разпространение на научните постижения и авторитет сред научната общност. 

За научната стойност на публикациите, представени от кандидатката, говорят 

внушителният брой документирани цитирания. Обект на цитиране са 50 (44%) от 

представените в конкурса публикации и 30 (45%) от публикациите в конкурса за 

професор. Забелязани са общо 453 цитирания, от които 262 в издания с IF, 396 в 

чуждестранни списания и 57 в български списания, дисертации и монографии. 

Съгласно Scopus кандидатката притежава H-index 11. За качествата на кандидатката 

свидетелстват и присъдените два гранта и две постерни награди от международни 

форуми.

6. Комплексна, качествена оценка на учебно-методическата и преподавателската 

дейност на кандидата

Дългогодишната преподавателска дейност на доц. Манолова започва през 1995 

г. Тя е документирала общ преподавателски стаж от 9 г. 6 мес. и учебна натовареност 

от 50 до 180 ч. годишно, в зависимост от промените в учебните програми. Водила е 

практически и лекционни курсове по учебната дисциплина „Имунопатология и 

клинична алергология” за студенти, специлност „медицинска сестра” и „акушерка”; 
практически курс и семинарни занятия по Клинична имунология за студенти IV

[



курс. обучение на български и на английски език, както и лекционен курс по Клинична 

имунология на студенти специалност Лекарски асистент.в МФ, ТрУ. Съавтор е на 4 

глави от учебник „Автоимунните болести в клиничната практика” с ред. проф. И. 

Алтънкова. Била е научен консултант на една успешно защитена докторска дисертация.

7. Обща оценка за съответствието на кандидата на задължителните изисквания на 
ЗРСРАБ.

Съгласно представената справка-декларация, подкрепена с оригинални 

доказателства, доц. Манолова изпълнява или значително надхвърля минималните 

национални изисквания за заемане на академичната длъжност „професор“ по отделните 

групи показатели, както следва: А 50/50, В (научни публикации, заместващи

хабилитационен труд) 133,64/100, Г (Публикации и доклади в научни издания, 

реферирани и индексирани световни бази данни) 901.4/200, Д. (Цитирания или 

рецензии в научни издания, реферирани и индексирани световни бази данни) 1340/100 
и Е. 142.32/100 .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Оценката на цялостното кариерно развитие, научно-изследователската, лечебно- 

диагностична, учебна и организационно-административна дейност на доц. д-р Ирена 

Манолова показва, че кандидатката напълно критериите на ЗРАСРБ и Тракийски 

университет за заемане на академичната длъжност професор по научната специалност 

„Имунопатология и алергология ”, Безспорно е, че кандидатът е изграден и много 

продуктивен учен -  имунолог, с богата клинична практика и оригинални приноси в 

областта на имунопатогенезата на автоимунните и тумории заболявайки. Тя има 

необходимите професионални компетенции за лабораторна и диагностична работа, 

натрупан стаж като преподавател по специалността и като ръководител на научни 

проекти и отговаря на изискванията на настоящия конкурс. Ето защо, с убеденост 

предлагам на уважаемото жури да избере доц. д-р Ирена Манолова Манолова, дм за 

заемане на акад. длъжност „професор” по „Имунопатология и алергология ” към 

Медицинския факултет на Тракийски Университет - Стара Загора.

15.11.2019 г.
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