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Noore teadlase 2012. aasta preemia
pälvis dr Jaak Kals
Väino Sinisalu – Eesti Arst
Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu 2012. aasta noore teadlase
preemia laureaat on veresoontekirurg dr Jaak Kals. Preemia andis
president üle 13. detsembril 2012.
Jaak Kalsi esitasid preemia nominendiks kolm professorit: Jaan Eha,
Mihkel Zilmer ja Toomas Asser. Oma
soovituses rõhutasid nad, et J. Kals
on noore inimesena suutnud siduda
teadusliku uurimistöö veresoonkonnahaiguste teemal igapäevase tööga
veresoontekirurgina. Esile tõsteti
J. Kalsi tööd TÜ interdistsiplinaarses
endoteelikeskuses meditsiinilise
biokeemia vanemteadurina.
J. Kalsi teadustöö temaatika on
seotud südame-veresoonkonnahaiguste sõlmküsimusega – arterite
haiguseelsete muutuste hindamisega. Üldeesmärgiks on arterikahjustuste mitmetahulise proﬁ leerimise
abil parandada diagnostikavõimalusi
kliinilises praktikas. Endoteelikeskuse töörühma kuuluvad prof Mihkel
Zilmer ja prof Jaan Eha, vanemteadur Priit Kampus ning nooremad
kolleegid Maksim Zagura, Martin
Serg, Erik Salum ja Kaido Paapstel.
Nad on välja arendanud ja juurutanud
kliinilises praktikas mitteinvasiivsed
veresoonteuuringud, mis põhinevad
veresoonte funktsionaalsete-strukturaalsete omaduste ning biomarkerite
integratiivanalüüsil.
Uurimistööd on tehtud kolmes
valdkonnas:
1. Arterikahjustuste biokeemiline, funktsionaalne ja strukturaalne profileerimine ateroskleroosi korral. Ilmneb, et ateroskleroosi korral on vähenenud arterite
võime toota lämmastikoksiidi (NO),
on s uu r enenud a r ter ite jä i k u s,
NO osaleb ka iseseisvalt arterite
jä i k use reg u latsioon is. Leit i, et
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endoteeli funktsiooni halvenemine
ja asümmeetrilise dimetüülarginiini
(ADMA) kontsentratsiooni suurenemine veres korreleerub arterite
jäikusega. Lisaks tehti kindlaks, et
arterite jäikuse väljakujunemises
ateroskleroosi korral on oma osa
ok südati ivsel stressi l, põleti k ureaktsioonil, kaltsifikatsioonil ja
D-vitamiinil.
2 . Tsent r aa l ne hemodü naamika ja ar terite subk liinilised
ka hjust used hüper tensioon i
kor r a l . U u r i n g u d n ä i t a s i d , e t
k uigi erinevad vererõhurav imid
langetavad perifeerselt mõõdetud
vererõhku ühetaoliselt, on nende
toi me tsent r aa lsele vererõhu le,
vasaku vatsakese seina paksusele
ja oksüdatiivsele stressile erinev.
Hüpertensiooni korral on liigselt
oksüdeerunud LDL-kolesterooli ja
A DM A tase seot ud subk l i i n i l ise
ateroskleroosiga. ADMA tase korreleerub endoteeli funktsionaalsete
omadustega.
3 . Põle t i k u ja ok süd at i i v s e
stressi seosed veresoonte kahjus-

tusega ning veresoonte kaitsmise
võimalused. Uuringud näitasid, et
elukutselistel sõjaväelastel kahjustab
ekstreemne psüühiline ja füüsiline
koormus arterite elastsust sõltuvalt
tek k i nud põlet i k u rea k tsioon ist
ja org a n i sm i h apn i k ut a rbi m i se
võimest. Sõjalisel missioonil Afganistanis osalenud sõduritel suurenes
veres põletikunäitajate ja D-vitamiini sisaldus, kuid arterite funktsioon oluliselt ei kahjustunud. See
viitab D-vitamiini võimalikule veresooni kaitsvale toimele. Uuringutes
diabeeti põdevatel lastel ilmnesid
arterite subkliinilised kahjustused,
mistõttu on neil suurenenud kardiov a sk u laa r ne r i sk . K a kodut utel
esines oksüdatiivne stress, samuti
ilmestus see operatsioonide ajal
veresoontel.
Kokku on J. Kals avaldanud 28
artiklit rahvusvahelistes eelretsenseeritavates teadusajakirjades, neist
18 viimase 5 aasta jooksul. Doktoriväitekirja kaitses ta 2007. aastal.
Preemia üleandmise tseremoonial
rõhutas president, et Jaak Kals on
tõestanud, et ka Eestis on võimalik
teha rahvusvaheliselt tugevat teadustööd. Jaak Kals on osanud edukalt
ühendada teadustööd ja igapäevast
kliinilist tööd veresoontekirurgina.
Ta leiab, et see on unikaalne võimalus
ra kendada patsient idelt saadud
kliiniline materjal teadustöö vankri
ette ning et edukaks teadustööks on
oluline järjepidevus ja head kontaktid
maailma teiste ülikoolide-haiglatega.
Ülimalt vajalik on hea meeskonnatöö.
eestiarst@eestiarst.ee
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