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In memoriam professor Enn Seppet
26.02.1950–29.09.2012
Meie hulgast lahk us ootamatult
teadlane ja kauaaegne õppejõud,
patoloogilise füsioloogia professor
Enn Seppet. Pärast Tartu I Keskkool i ( praeg u ne Hugo Tref fner i
g ü m n aa siu m) lõpe t a m i st õppi s
E n n Sepp e t a a s t atel 1968–1974
Tartu ülikooli arstiteaduskonnas.
Stuudiumi lõpetamise järel asus ta
teadustööle TRÜ kehakultuuriteaduskonna lihastalitluse laborisse.
Teaduri ja hiljem ka vanemteadurina
töötamise ajal valmis tal kandidaadiväitekiri teemal „Fosfokreatiini
sü nteesi seost use meh ha n ism id
glü kolüüt i l iste rea k tsioon idega
mitokondriaalse oksüdatiivse fosforüülimisega lihasrakkudes“, mida
ta ka itses 1980. aasta l Mosk v as
üleliidulises kardioloogiakeskuses.
Alates 1981. aastast siirdus Enn
teadustööle TRÜ arstiteaduskonda
üld- ja molekulaarpatoloogia instituuti, olles 11 aasta jooksul hormonaalse regulatsiooni labori juhataja.
Tehtud teadustöö alusel kaitses Enn
Seppet Eesti Vabariigi iseseisvuse
taastamise algaastal TÜ bioloogiageograafiateaduskonna nõukogus
doktoriväitekirja, mille teemaks oli
energeetilise metabolismi, ioonide
transpordi ja kontraktiilse funktsiooni kontroll türeoidse staatuse
poolt roti südames.
1992. aastal valiti Enn Seppet
Tartu Ülikooli patoloogilise füsioloogia korraliseks professoriks. Ta
õpetas arstiteaduskon na ü liõpilastele patofüsioloogia ainet kahe
kümnendi vältel. Hinnatud olid tema
seminarid, kus esitati teaduspõhist
algmaterjali ning toimus sügav ja
m itmek ü lg ne d isk ussioon patoloogiliste protsesside arengumehhanismide üle. Prof Seppeti sulest
ilmus kaks õppevahendit. Tegut-
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sedes teaduskonna arendusnõukogu
esimehena, oli tal oluline panus
iseseisvuse taastanud Eesti Vabariigi
TÜ arstiteaduskonna õppeplaanide
koostamisel ja juurutamisel.
Te adu s tö ös jät k a s E n n k i lp näärme hormoonide toime uurimist südamelihasrakkudele. Hiljem
l isa ndusid veel uued teadusl i k u
uurimistöö teemad, mis olid seotud
energeetilise metabolismi kompartmentaliseeritud süsteemide ja nende
häirete uurimisega südame-, maoepiteeli- ja ajurakkudes. Lihasrakkude molekulaarsete süsteemide
b io e ne r ge e t i k a u u r i mu s e e e s t ,
kus peale füsioloogia ja biokeemia
meetodite kasutati ka matemaatilise
modelleerimise võimalusi, pälvis ta
2008. aastal koos J. Engelbrechti,
M. Vendelini ja V. Saksaga Eesti
riikliku teaduspreemia. Viimaseks
Ennu algatatud tööks jäi mahukas
rahvusvaheline 19 teaduskeskusega
seotud koostööprojek t M YOAGE

(Understanding and combating age
related muscle weakness).
Prof Enn Seppet oli 65 eelretsenseeritavates rahvusvahelistes teadusajakirjades ilmunud artikli autor,
tema juhendamisel valmis seitse
doktori- ja neli magistriväitekirja.
Juhendajana oli ta väga asjatundlik
ning samas ka nõudlik katsete planeerimise ja teaduspublikatsioonide
vormistamise suhtes. Manalateele
asumise tõttu katkes nelja doktorandi
teadustöö juhendamine.
Professor Enn Seppet oli aktiivne
a k adeem i l ise elu kor r a lda m isel
Tartu Ülikoolis ja väljaspool seda.
Aastatel 1994–2000 oli ta TÜ arstiteadu skon n a teadu spr o dek a a n ,
sa mut i r a hv us v a hel iste teaduskonverentside korraldaja, teadusaja k i r jade retsensent, a r v u kate
teadusseltside liige ning kuulus ka
teaduskompetentsi nõukogu ekspertide hulka. Prof E. Seppet oli tänu
pidevale enesetäiendamisele eri
maade teaduslaborites ning koostööprojektidele Kanada, Saksamaa,
Prantsusmaa ja Skandinaavia maade
teadlastega tuntud ja hinnatud ka
rahvusvaheliselt.
Enn Seppeti mitmekülgsust ja
võimek ust näitab ka tema ühiskondlik tegevus, mida ta rakendas
Tartu linnavolikogu ja Tartu Toome
Rotary klubi liikmena, ning tema
v aba aeg a t ä it nud teg ut sem i ne
kitarristina ansamblites Senior Big
Band ja Popsid.
Jääme mäletama professor Enn
Seppetit k u i või mekat tead last,
paljude noorte teadlaste õpetajat,
hinnatud õppejõudu ja meeldivat
kolleegi.
TÜ biomeditsiini instituut
kalju.paju@ut.ee
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