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Народився 13.03.1946 р. у м. Москва в сім’ї 

військовослужбовця. В 1964 р. здобув середню освіту в 

школі м. Кривій ріг. У липні 1969 р. отримав диплом з 

відзнакою Дніпропетровського державного університету 

за спеціальністю біохімія й вже восени був зарахований 

до аспірантури ДДУ, а у 1973 р. захистив кандидатську 

дисертацію “Ефект загального рентгенівського 

опромінення на активність кислих протеїназ у різних 

відділах мозку котів” під науковим керівництвом проф. 

Реви О.Д. З 1972 р. працював асистентом кафедри 

біофізики та біохімії ДДУ. З 1975 по 1986 рр. обіймав 

посаду доцента цієї кафедри. Протягом 1980 р. проходив 

підвищення кваліфікації у лабораторії білка 

Копенгагенського університету під науковим 

керівництвом професора Елізабет Бок.  

ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ БЕРЕЗІН 

Вчений-біохімік, нейрохімік, нейрофізіолог 







Робота на кафедрі 



[Molecular forms of acid proteinases of the brain]. 

Stepchenko IM, Berezin VA, Reva AD, Ialovoĭ AI. 

Biull Eksp Biol Med. 1975 Oct;80(10):43-6. Russian. 

 

[Effect of Triton-100 on activity and solubilization of brain acid proteinases]. 

Reva OD, Berezin VO, Shevchenko HM, Hlukha OM. 

Ukr Biokhim Zh. 1975 May-Jun;47(3):323-6. Ukrainian. 

 

[Molecular-epigenetic aspects of phylo- and ontogenetic memory]. 

Berezin VA. 

Zh Evol Biokhim Fiziol. 1977 Jan-Feb;13(1):3-10. Review. Russian. No abstract available. 

 

Isolation and purification of bovine and porcine cerebral cathepsin D]. 

Berezin VA, Reva AD, Shmatchenko NA, Korobov VI. 

Biokhimiia. 1979 Jun;44(6):1030-5. Russian. 

 

[Characteristics of brain gastrin/cholecystokinin-binding proteins]. 

Rudenko OA, Gaĭdar IuA, Berezin VA. 

Ukr Biokhim Zh (1978). 1990 Jul-Aug;62(4):26-30. Russian. 

 

[The CNS syndrome. The characteristics of the intermediate filaments of the rat brain]. 

Nedzvetskiĭ VS, Busygina SG, Berezin VA, Dvoretskiĭ AI. 

Radiobiologiia. 1990 Mar-Apr;30(2):243-6. Russian. 

 

[Expression of glial fibrillary acidic protein in the developing human brain]. 

Gaĭdar LI, Berezin VA, Vasilov RG. 

Biokhimiia. 1991 Jul;56(7):1322-9. Russian. 
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[The effect of low doses of ionizing radiation on the intermediate filaments and the 

Ca2+-activated proteolysis system in the rat brain]. 

Nedzvetskiĭ VS, Ushakova GA, Busygina SG, Berezin VA, Dvoretskiĭ AI. 

Radiobiologiia. 1991 May-Jun;31(3):333-9. Russian. 

 

[The polypeptide composition of neuron- and glia-specific proteins in brain tumors 

and peripheral organs]. 

Nedzvetskiĭ VS, Duniazina TM, Berezin VA. 

Nerv Sist. 1991;30:27-32. Russian. No abstract available. 

 

[Immunoglobin-binding proteins in human placenta]. 

[Article in Russian] 

Gorelaia MV, Zhmareva EN, Berezin VA. 

Ukr Biokhim Zh (1978). 1992 Sep-Oct;64(5):17-23. 

 

Нейрохімічний конгрес 

Японія, 1992 
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Після повернення зі стажування активно 

займався розвитком та впровадженням 

імунохімічних методів дослідження 

нейроспецифічних білків в нормі та при 

патологіях, заклав великий потенціал у 

розвиток кафедри. У 1986 р. у Ленінграді 

захистив докторську дисертацію 

“Нейроспецифічні білки в патології”. Активно 

продовжував викладацьку та наукову діяльність 

на посаді професора кафедри біофізики та 

біохімії. У 1990 р. була опублікована 

монографія проф. В.О. Березіна та відомого 

нейрохіміка проф. Я.В. Бєліка «Специфічні 

білки нервової тканини» (Наукова думка, 

Київ). З 1989 по 1993 рр.  



З 1989 по 1993 рр.  Березін В.О. очолював кафедру біофізики та біохімії, був 

головою Спеціалізованої ради по захисту кандидатських дисертацій за 

спеціальністю біохімія у ДДУ, вченим секретарем ДДУ, головою 

Дніпропетровського відділення Українського біохімічного товариства. Березін В.О. 

був не тільки талановитим науковцем, але й чудовим викладачем, його лекції з 

“Біохімії”, “Еволюційної біохімії”, “Ензимології”, «Нейрохімії» були завжди 

насичені, інтересні, яскраві та збирали повні аудиторії слухачів. Березін В.О. 

підготував багато не тільки спеціалістів-біохіміків, але й нейрохіміків вищої 

кваліфікації. Під його науковим керівництвом до 1993 р. в Україні були захищені 

12 кандидатських дисертацій (Гайдар Л.О., Руденко О.А., Недзвецький В.С., 

Кривко І.М., Ушакова Г.О., Горіла М.В., Долженко М.І. та ін.) з напрямку 

дослідження мозку. Отримані співробітниками кафедри моноспецифічні 

антисироватки та моноклональні антитіла до деяких нейроспецифічних білків 

знайшли досить широке впровадження в нейробіологічних і нейроонкологічних 

дослідженнях. 



[Thyroglobulin]. 

Berezin VA, Gerbil'skiĭ LV, Kornilovskaia IN. 

Probl Endokrinol (Mosk). 1993 Jul-Aug;39(4):54-9. Review. Russian. No abstract 

available. 

 

Lateral patterns of the neural cell adhesion molecule on the surface of 

hippocampal cells developing in vitro. 

Krivko IM, Rusakov DA, Savina SV, Skibo GG, Berezin VA. 

Neuroscience. 1993 Jul;55(2):491-8. 

 

Changes in the neural cell adhesion molecule patterns on the rat glial cell surfaces 

with development and contact formation in vitro. 

Krivko IM, Rusakov DA, Savina SV, Skibo GG, Berezin VA. 

Neurosci Lett. 1993 May 14;154(1-2):17-9. 

A novel method for evaluation of carbohydrate-binding activity: enzyme-linked 

carbohydrate-binding assay (ELCBA). 

Dolzhenko MI, Lepekhin EA, Berezin VA. 

Biochem Mol Biol Int. 1994 Sep;34(2):261-71. 

Neural cell adhesion molecule (N-CAM) distribution may predict the effect of 

neurotoxins on the brain. 

Ushakova GA, Berezin VA, Skibo GG. 

Toxicon. 1995 Apr;33(4):577-81. 
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Копенгаген 1998  

З 1993 р і до останнього дня Березін 

В.О. працював у Копенгагенському 

університеті, лабораторії білка 

інституту молекулярної патології, 

активно продовжував нейрохімічні 

дослідження адгезивних процесів у 

нервовій тканині.  



1996 

Functional characterization of NCAM fibronectin type III domains: demonstration 

of modulatory effects of the proline-rich sequence encoded by alternatively spliced 

exons a and AAG. 

Kasper C, Stahlhut M, Berezin V, Maar TE, Edvardsen K, Kiselyov VV, Soroka V, 

Bock E. 

J Neurosci Res. 1996 Oct 15;46(2):173-86. 

Teratogenic potency of valproate analogues evaluated by quantitative estimation 

of cellular morphology in vitro. 

Berezin V, Kawa A, Bojic U, Foley A, Nau H, Regan C, Edvardsen K, Bock E. 

Toxicol In Vitro. 1996 Oct;10(5):585-94. 

The three-dimensional structure of the first domain of neural cell adhesion 

molecule. 

Thomsen NK, Soroka V, Jensen PH, Berezin V, Kiselyov VV, Bock E, Poulsen 

FM. 

Nat Struct Biol. 1996 Jul;3(7):581-5. No abstract available. 

Histological studies of atrazine toxicity on the thyroid gland in rats. 

Kornilovskaya IN, Gorelaya MV, Usenko VS, Gerbilsky LV, Berezin VA. 

Biomed Environ Sci. 1996 Mar;9(1):60-6. 

Париж, 2001 
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Копенгаген 2007 



Через кілька років роботи в лабораторії 

білка  Березін отримав посаду доцента, 

а потім став професором регенеративної 

медицини Копенгагенського університету. 

Його наукові досягнення з нейробіології 

представлені в багатьох статтях у 

міжнародних виданнях (Eur. J. 

Neurosci.,J. Neurosci. Res., Oncogene, J. 

Cell Sci., та ін.). Крім того, він був 

винахідником, мав понад двадцяти 

патентних заявок (серед них патенти 

“NCAM binding compounds. 

PCT/DK99/00500, 1998”  “Neurogenic 

compositions and methods. PA U.S. 

09/393,433, 1999).  



Vladimir Berezin 

Inventor 

Stats 

43 US PATENTS ISSUED 

66 US APPLICATIONS FILED 

May 13, 2015 MOST RECENT FILING 

This is official  



09/10/15 - 20150252075 - Neuroplastin derived peptides 

The present invention relates to peptides derived from neuroplastin which are capable of 

inducing neurite outgrowth by modulating intracellular calcium concentration and activity of 

intracellular signalling molecules such as Akt, Erk1/2 and CREB through binding and/or 

modulation of receptor tyrosine kinases including but not limited to Fibroblast Growth 

Factor receptors...  

Inventors: Vladimir Berezin, Elisabeth Bock, Vladislav Soroka (Copenhagen University) 

 

08/27/15 - 20150238556 - Neuritogenic peptides 

The present invention relates to peptide compounds that are capable of stimulating 

neuronal differentiation, neurite outgrowth and survival of neural cells, and enhancing 

synaptic plasticity, learning and memory, methods of treating diseases and conditions of 

nervous system by administration of compositions comprising said compounds. The 

compounds and compositions of the...  

Inventors: Vladimir Berezin, Elisabeth Bock (Neoloch Aps) 

 

08/21/14 - 20140234294 - Fibroblast growth factor receptor-derived peptides binding 

to ncam 

The present invention relates to the use of peptides that are capable of binding to, and 

modulating the activity of NCAM. The peptides are peptide fragments of FGFRs. They are 

derived from two distinct binding sites for binding of the immunoglobulin-like module 2 of 

FGFR to NCAM F3 modules 1-2....  

Inventors: Vladimir Berezin, Elisabeth Bock, Artur Kochoyan (Kobenhavns Universitet)  
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02/18/10 - 20100040623 - Neuritogenic and neuronal survival promoting peptides 

derived from the family of s-100 proteins 

The present invention relates to peptide fragments derived from proteins of the S-100 family 

promoting neural cell survival, differentiation and proliferation. The invention further relates to 

pharmaceutical compositions comprising said peptide fragments and uses thereof for 

treatment of diseases and conditions where the effects of stimulating neural cell proliferation, 

differentiation...  

Inventors: Elisabeth Bock, Vladimir Berezin, Darya Kiryushko  

 

12/10/09 - 20090305951 - Compounds capable of affecting differentiation, proliferation, 

regeneration, plasticity and survival cells 

The present invention relates to a compound comprising the third Immunoglobulin (Ig3) 

module, and/or the fourth Immunoglobulin (Ig4) module, and/or the fifth immunoglobulin (Ig5) 

module, and/or the first Fibronectin III (Fn3,1) module, and/or the second Fibronectin III 

(Fn3,2) module of neural cell adhesion molecule (NCAM), or a fragment, or a...  

Inventors: Vladislav V. Kiselyov, Galina Skladchikova, Vladimir Berezin, Elisabeth Bock  

 

08/13/09 - 20090202554 - Method of modulation of interaction between receptor and 

ligand 

The present invention relates to a method for modulating the interaction between at least two 

proteins, wherein at least one of the two proteins is a functional cell-surface receptor and the 

other protein is the receptor ligand. The invention features a binding site of said functional 

cell-surface receptor on the...  

Inventors: Vladimir Berezin, Elisabeth Bock, Morten Albrechtsen (Enkam Pharmaceuticals 

A/s)  
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Афіни 2011 

Копенгаген 2003 



PubMed

Berezin-V

PubMed 

S National Library of MedicineNational Institutes of 

Health 

Search results 

Items: 1 to 307 
 

 

<Heparin/heparan sulfates bind to and modulate neuronal L-type (Cav1.2) voltage-dependent 

Ca(2+) channels. 

Garau G, Magotti P, Heine M, Korotchenko S, Lievens PM, Berezin V, Dityatev A. 

Exp Neurol. 2015 Dec;274(Pt B):156-65. doi: 10.1016/j.expneurol.2015.08.006. Epub 2015 Aug 

10. 

Neurexin-Neuroligin Synaptic Complex Regulates Schizophrenia-Related DISC1/Kal-7/Rac1 

"Signalosome". 

Owczarek S, Bang ML, Berezin V. 

Neural Plast. 2015;2015:167308. doi: 10.1155/2015/167308. Epub 2015 May 20. 

A neuroligin-1-derived peptide stimulates phosphorylation of the NMDA receptor NR1 subunit 

and rescues MK-801-induced decrease in long-term potentiation and memory impairment. 

Korshunova I, Gjørlund MD, Owczarek S, Petersen AV, Perrier JF, Gøtzsche CR,Berezin V. 

Pharmacol Res Perspect. 2015 Mar;3(2):e00126. doi: 10.1002/prp2.126. Epub 2015 Mar 13. 
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В.О. Березин з учнями в Копенгагені 



Рим, 2014 



Dear colleagues, we are also very sad about these news. 

Vladimir was an excellent scientist and a very nice person. 

We’ll miss him. 

 

Dr. Juan Nacher  

Neurobiology  

Cell Biology Dpt.  

Universitat de Valencia  

Dr. Moliner, 50  

Burjassot, 46100  

Spain  

I am so sorry to hear this very sad news.  Vladimir was so lovely 
 

Marina A Lynch 

Professor of Cellular Neuroscience 

Trinity College Institute of Neuroscience 

Trinity College Dublin, The University of Dublin 

Dublin 2, Ireland. 



Dear ALL, 

I am deeply shocked and very sad. 

Attached a nice photo of happy times in Rome 2014. 

 

Professor Hannelore Ehrenreich, MD, DVM 

Clinical Neuroscience 

Max Planck Institute of Experimental Medicine 

Göttingen 

GERMANY 

Dear Colleagues, we are really missing Vladimir!  

He was a great scientist and charming person to always stay in our good memory. 

 

Alexander and Galina Dityatev 

German Center for Neurodegenerative Diseases (DZNE), Magdeburg  



Very sad to hear. He left us so soon.  

He will be missed and remembered by many. 

Iryna Ethell 

Ph.D. Professor of Biomedical Sciences 

University of California Riverside (USA)  

Dreadful news my friends. So very sad.  

What a wonderful, talented and gentle person Vladimir Alexandrovich was.  

He will be greatly missed. 

  

Dmitri Rusakov 

Institute of Neurology, University College London (UK)  

The loss of long-time friend and colleague Volodya is excruciatingly painful. 

So bright person in all respects! 

 

Serge Korogod  

International Centre of Molecular Physiology, Kiev 



Очень опечален вашим письмом, из которого узнал об уходе из жизни Владимира Александровича 

Березина, замечательного педагога, ученого и организатора, очень яркой и неординарной 

личности, наделенной множеством талантов. Это большая утрата для всех нас, его учеников, 

коллег и друзей. Его вклад в развитие нашей кафедры трудно переоценить. Думаю в свое время 

Владимир  Александрович заложил в нее такой огромный потенциал и заряд внутренней энергии, 

который позволил ей удерживаться  "на плаву" и на хорошем ходу во все эти очень непростые 

времена в нашей истории. В моей жизни он оставил также очень глубокий след. Я очень 

благодарен Владимиру Александровичу за замечательные лекции и семинары, советы, а самое 

главное за тот наглядный пример, который он преподнес нам, работая с нами, и благодаря 

которому мы узнали как делается настоящая наука. Очень подкупала в нем открытость и 

доступность в общении, не очень свойственная для преподавателей в те времена. 

Последний раз встречался с Владимиром Александровичем в 2011 году в Афинах на 

конференции Европейского нейрохимического общества. До этого я с ним не виделся наверное 

лет 20, но мне показалось, что он ничуть не изменился. Такой же живой, общительный и 

увлеченный наукой. В перерыве его коллега из Прибалтики упросил сыграть что-нибудь на рояле, 

который стоял в холле. После долгих уговоров Владимир Александрович сел за инструмент и 

выдал какую-то сложную в исполнении вещь. Тут же вокруг рояля собралась молодежь, которой 

Владимир Александрович начал объяснять, как это он исполнил. Для меня было неожиданным 

открытием, что Владимир Александрович великолепно играет на фортепиано. В памяти 

всплывают и другие яркие эпизоды, связанные с Владимиром Александровичем.  

Галина Александровна, большое спасибо за приглашение на семинар. К огромному сожалению я 

не смогу приехать, но не сомневайтесь, что мыслями, сердцем и душой я буду с вами. Светлая 

память Владимиру Александровичу Березину. 

  

Станислав Шрам 

ФГБУН Институт молекулярной генетики РАН, Москва  
 



З некролога колег Копенгагенського Університету, проф. Елізабет Бок. -  
There is an obituary written by Elizabeth (google-translatable) 

http://universitetsavisen.dk/campus/mindeord-vladimir-berezin 

Володимир Березін закінчив свої дні в якості професора в Університеті Копенгагена. Він народився в Москві і отримав вищу 

освіту і ступінь кандидата наук в Дніпропетровську, захистив докторську дисертацію в Ленінградському університеті, 

отримав вчене звання професора біохімії в Дніпропетровському державному університеті. 

Березін мав палке бажання відвідати лабораторії за межами Радянського Союзу, і тому він звернувся за дозволом відвідати 

знамениту лабораторію в Сполучених Штатах, але це було заборонено радянською владою. У свою чергу,  йому 

запропонували поїхати на стажування в Копенгаген до Лабораторії білка, на що він погодився. 

Він самостійно вивчив англійську мову, але протягом короткого часу він вже говорив на мові легко і з великим словниковим 

запасом. Крім того, він показав незвичайну старанність і винахідливість. Через дев'ять місяців він повернувся додому в 

Дніпропетровськ, але коли політична стіна впала в 1989 році, він відновив контакт з лабораторією білка, і через кілька років 

повернувся в Копенгаген в якості запрошеного вченого, за рахунок гранту ЄС. 

Він працював цілодобово і завжди можна було знайти його в лабораторії по неділях. Він був сповнений ідей, завжди 

доброзичливих і корисних, але був вельми скромним. В лабораторії ніколи не було дня без захоплюючих наукових дискусій, 

що переривалися серцевим сміхом. 

Через кілька років роботи в лабораторії Березін отримав посаду доцента, а потім став професором регенеративної медицини. 

Як у лабораторії, так і в особистому житті ми були друзями, і бачила, як він захоплювався іншим - фортепіанною музикою. У 

нього був великий репертуар і грав він з радістю улюблених композиторів Рахманінова і Шопена. 

Через його зв'язки в країнах колишнього радянського союзу лабораторія узнала багато талановитих, молодих вчених з цих 

регіонів, створюючи творче і захоплююче середовище. Володимир Березін є яскравим прикладом того, як імігрант може 

збагатити датське суспільство. Це важко для всіх нас прийняти те, що треба працювати без нього. 

Березін дав великим дослідником і опублікував безліч статей в провідних журналах. Крім того, він був винахідником понад 

двадцяти патентних заявок, був керівником студентів магістрів та аспірантів. За бібліографічним посиланням він був 

постійно серед провідних дослідників Інституту. 

Він помер у неділю, 14 лютого 2016 року у 69 років, в результаті раку легенів. 
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  ...он  всегда останется в моей памяти как  исключительно 

доброжелательный, интеллигентнтный  и невероятно одаренный  

человек.  

Днепропетровцы организовывают всеукраинский семинар в память о  

Владимире Александровиче и те добрые слова и воспоминания, 

которые там прзвучат, будут говорить о том, что память о делах и 

достижениях Вл. Ал. Будет жива. 

С глубоким уважением и сочувствием, Г.Г. Скибо  

 

 

 

elena@berezin.org 

Большое спасибо Вам за такое  теплое и 

сердечное письмо,   за добрую  память о Володе, за сочувствие. 

Вам и  остальным его  украинским коллегам, которые  помнят. 

С благодарностью и уважением, 

Лена Березина. 


