
Wprawdzie minął już okres najwięk-
szego zainteresowania endogenny-

mi opioidami (endogenous opioid peptides 
– EOP), to dalsze dociekania teoretyczne 
i możliwości ich klinicznego zastosowania 
się nie zmniejszają. Zwłaszcza że zidenty-
fikowano ich obecność w mleku, jako bio-
aktywnych peptydów. Chodzi szczególnie 
o te, które stanowią peptydy będące frag-
mentami β-kazeiny mleka, czyli kazomor-
finy. Jako opioidy endogenne są również 
składnikami pożywienia, będąc równo-
cześnie opioidami egzogennymi, zwany-
mi egzorfinami. Βeta-kazomorfina-11 oraz 
αS1-kazeinofosfopeptyd-9 są produktami 
trawienia kazeiny. Wykazują działania anal-
getyczne, wpływają na zachowania socjal-
ne, a przedłużając czas przechodzenia tre-
ści w przewodzie pokarmowym, działają 

przeciwbiegunkowo. Egzorfiny zwiększa-
ją wchłanianie wolnej wody i elektrolitów 
w jelitach cienkim i grubym, hamują mo-
torykę przedżołądków u przeżuwaczy i po-
wodują katalepsję na drodze odmiennego 
mechanizmu działania niż czynią to neu-
roleptyki. Są ambireceptorowymi agonista-
mi receptorów μ- oraz δ-opioidergicznych. 
Pobudzanie pierwszych wiąże się z efek-
tem analgetycznym, a stymulacja drugich 
z działaniem psychotropowym egzorfin (1)

Zdumiewa ciągle fakt, że noworodki 
reagujące płaczem i krzykiem na niepo-
kojące je sytuacje zapominają o  tym już 
po pierwszych porcjach spożytego mat-
czynego mleka. Już 25 lat temu wykazano 
istnienie trzech głównych grup endogen-
nych opioidów, po czym wkrótce wykazano 
obecność kazomorfiny. Jest ona peptydem 
egzogennym, będącym równocześnie sub-
stancją endogennego pochodzenia wydzie-
laną do mleka, czyli peptydem o działaniu 
opioidu, a jego działanie łączono z przeciw-
stresowym i uspokajającym wpływem na 
oseski. Badania własne wykazały, że kazo-
morfina wydzielana w mleku ma również 
uspokajające działanie ośrodkowe. Infun-
dowana do komory bocznej mózgu owiec 
powodowała ich uspokojenie oraz hamo-
wanie motoryki przedżołądków. Może to 
znajdować odniesienie do skutecznego 
uspokojenia zaburzeń motoryki przewo-
du pokarmowego w warunkach stresu (2). 
Białka mleka zawierają też inne potencjal-
nie aktywne peptydy, będące składnika-
mi żywności funkcjonalnej, warunkujące 

bardzo istotną rolę w regulacji i modulacji 
procesów metabolicznych organizmu (3).

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęto 
opracowanie pierwszej krajowej monogra-
fii alfa-kazozepiny – substancji pochodzą-
cej z kazeiny mleka krowiego, a stanowią-
cej główny składnik preparatu firmowego 
o nazwie „Zylkene” do stosowania anksjo-
litycznego (uspokajającego) i przeciwstre-
sowego u małych zwierząt.

Charakterystyka alfa-kazozepiny

Mleku krowiemu przypisuje się wiele atry-
butów korzystnych fizjologicznie. Nale-
ży do nich działanie gastroprotekcyjne 
u szczurów z owrzodzeniem wywołanym 
stosowaniem różnych innych produktów 
mlecznych, w tym śmietany z pełnego mle-
ka czy śmietanki zebranej z mleka (4). We-
dług mądrości ludowej spożywanie mleka 
ułatwia zasypianie i działa uspokajająco. 
Już ponad 60 lat temu opisano, że dorośli 
wykazywali większą tendencję do nieprze-
rwanego snu po spożyciu mleka z płatka-
mi kukurydzianymi (5). Elektroencefalo-
graficznie stwierdzono, że sen starych lu-
dzi jest dłuższy i rzadziej przerywany po 
spożyciu kaszy z mlekiem przed snem, 
a działanie mleka jest skuteczniejsze po 
jego każdym kolejnym stosowaniu. Ten 
wynik mógłby być związany z reakcją wa-
runkową na mleko, która u ludzi utrzymu-
je się od dzieciństwa (6).

Białka mleka są syntetyzowane przez 
samice ssaków dla karmienia potomstwa. 
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the peptides present in milk do have a calming ef-
fect. One of them is alfa1-casozepine, a tryptic bovine 
αs1-casein hydrolysate. Alfa1-casozepine, a non-phar-
maceutical milk compound is very effective in treat-
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from anxiety-related conditions. In the blinded study, 
the effects of α1-casozepine (Zylkene) given per os in 
the dose 15 mg/kg B.W./24h and selegiline in the 
dose 0,5 mg/kg B.W./24h were shown to be equal-
ly effective in companion animals long term treat-
ment. In the clinical study, alfa1-casozepine had no 
adverse effect that is consistent with toxicology data.
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Działanie kazein, oprócz tego że są źró-
dłem azotu dla noworodków, są ciągle dys-
kutowane, ponieważ wiele prac z ostatnich 
15 latach wykazało, że ich hydroliza enzy-
matyczna uwalnia peptydy aktywne o róż-
nych właściwościach biologicznych (7, 8). 
Główne peptydy to opioidy peptydowe i ich 
antagoniści, inhibitory enzymu konwertu-
jącego angiotensynę (Ile-Pro-Pro, Val-Pro-
-Pro), kazeinofosfopeptydy (CPP) trans-
portujące jony metali (Ca2+, Mg2+ i Fe2+) 
i mikroelementów (Zn, Se), peptydy mi-
togenne, peptydy przeciwbakteryjne oraz 
inhibitory proteaz pozostające jako moty-
wy strukturalne w nieaktywnych sekwen-
cjach białek macierzystych mleka (3, 4).

Ich role fizjologiczne są często domnie-
mane i  jak większość tych właściwości 
określono je w eksperymentach in vitro. 
Tym niemniej, peptydy opioidowe ziden-
tyfikowano in vivo w dwunastnicy świn-
ki morskiej po spożyciu mleka krowy (7), 
w przewodzie pokarmowym dorosłego 
człowieka po spożyciu mleka (9), w osoczu 
nowo narodzonych cieląt po pierwszym 
przyjęciu mleka matki (10) oraz w osoczu 
ciężarnych lub karmiących matek (11). 
Zwiększoną aktywność inhibitora enzymu 
konwertującego angiotensynę stwierdzo-
no po spożyciu sfermentowanego mleka 
zawierającego te peptydy, co skutkowało 
zmniejszeniem ciśnienia krwi u szczurów 
dotkniętych genetycznym nadciśnieniem 
(12). Podanie 95 ml mleka sfermentowa-
nego, zawierającego około 1,2 do 1,6 mg 
tych peptydów, w ciągu doby zmniejsza-
ło ciśnienie skurczowe chorego z nadci-
śnieniem o 14,9 mmHg, a rozkurczowego 
o 8,8 mmHg (13).

Dane te pozwoliły na określenie tego, 
czy właściwości uspokajające i przeciwlę-
kowe mleka powodowane są właśnie przez 
te peptydy. Z drugiej strony związki hamu-
jące funkcję receptora kwasu gamma-ami-
nomasłowego (GABA-ergicznego) związa-
nego z kanałem chlorkowym struktur ner-
wowych, takie jak pochodne β-karboliny, 
powodują takie efekty farmakologiczne, 
jak: lęk i drgawki (14, 15). Benzodiazepi-
ny (BDA) lub barbiturany nasilające prze-
kaźnictwo GABA-ergiczne tych samych 
struktur nerwowych działają z kolei prze-
ciwlękowo i przeciwdrgawkowo. Zatem, 
kompleks receptora GABAA pełni ważną 
rolę w farmakologii, neurochemii oraz pa-
tofizjologii lęku i strachu (16, 17). Hamo-
wanie przewodnictwa GABA-ergicznego 
wiąże się często z pojawieniem się obja-
wów padaczki, gdyż hamowanie ekspre-
sji podjednostki γ receptora GABAA-er-
gicznego przez przeciwciała oligonukle-
otydowe powoduje drgawki rejestrowane 
elektrograficznie (18). Wykryto też drugie 
miejsca wiązania benzodiazepin na recep-
torze GABA-ergicznym, głównie zlokali-
zowane w mitochondrium i nazwano je 

„obwodowymi miejscami wychwytu BDA”, 
chociaż stwierdzane są we wszystkich tkan-
kach, w tym również w ośrodkowym ukła-
dzie nerwowym.

Obwodowe miejsca wychwytu są za-
angażowane u samców w steroidogenezę 
w komórkach Leydiga (18). Leki wiążące 
się z obwodowymi miejscami wychwytu 
benzodiazepin w mózgu mogą regulować 
syntezę neurosteroidów przez komórki gle-
jowe, co z kolei może działać na recepto-
ry neuronalne GABAA, modulować aktyw-
ność i neuronów i funkcje mózgu (19, 20). 
Niektóre benzodiazepiny, takie jak 4’-chlor-
diazepam (Ro5–4864), wykazują duże po-
winowactwo do receptorów obwodowych 
BDA oraz izochinoliny, które nie są ben-
zodiazepinami, cechuje wysokiego stopnia 
wybiórczość do tych receptorów.

Kazeiny jako źródło aktywnych biolo-
gicznie peptydów, w tym trypsynowy hy-
drolizat alfa1-kazeiny bydlęcej wykazał się 
nieznaną aktywnością anksjolityczną. Po-
dany doustnie w dawce 3 mg/kg m.c. hamo-
wał istotnie występowanie drgawek pokar-
diazolowych u szczurów (21). Stwierdzo-
no też hamowanie lęku przez hydrolizat, 
zarówno na modelu testu labiryntowego, 
jak i na modelu warunkowanego zachowa-
nia lękowego (defensywnego) u szczurów. 
Testowano też powinowactwo izolowa-
nych peptydów z hydrolizatu do recepto-
ra typu GABAA. Jedynie jeden peptyd na-
zwany α-kazozepiną, będący dekapepty-
dem fragmentu 91–100 alfa1-kazeiny mleka 
bydła wykazywał powinowactwo do recep-
tora GABAA. In vitro peptyd ten wykazał 
10 000 razy słabsze powinowactwo do miej-
sca wiązania benzodiazepiny na receptorze 
GABA niż diazepam (Relanium). Chociaż 
w teście ucieczki przed czynnikiem awer-
syjnym był on tylko 10-krotnie skuteczniej-
szym od diazepamu. Różnice stwierdzane 
między aktywnością alfa-kazozepiny in vi-
tro a in vivo nie mogą być wyjaśnione przez 
jej działanie na obwodowy typ receptora 
benzodiazepiny, gdyż alfa-kazozepina nie 
ma powinowactwa do tego typu recepto-
ra (GABAB). Sekwencja aminokwasów al-
fa-kazozepiny mogłaby być podobna do 
sekwencji końcowego węgla polipepty-
dowego inhibitora wychwytu diazepamu, 
endogennego ligandu, zarówno ośrodko-
wych GABA, jak też obwodowych recep-
torów typu benzodiazepin (21).

Działanie hydrolizatu trypsynowego 
 alfa-kazeiny sprawdzano po stosowaniu 
go u kotów ze stanami lękowymi. Produkt 
ten znany jest jako alfa-kazozepina i opa-
tentowany pod nazwą Zylkene (Ingredia, 
Arras, Francja). Wykazano, że 56-dniowe 
stosowanie preparatu u 34 kotów spowo-
dowało statystycznie korzystne zmiany 
w terapii stanów lękowych, takich jak fo-
bia socjalna. Stosowanie tego dekapepty-
du istotnie zmniejszało różne stany lękowe, 

takie jak: strach przed nieznajomymi, kon-
takt z osobnikami znanymi, strach ogólny, 
strach towarzyszący agresji czy zaburzenia 
autonomiczne (1).

Zaburzenia behawioralne u kotów stają 
się coraz bardziej zrozumiałe dzięki roz-
wojowi medycyny. Czasem gatunek ten 
opisuje się jako bardziej terytorialny niż 
socjalny. Inni uważają, że koty wykazują 
złożone interakcje socjalne. Za klasyczny 
czynnik stresu dla tego gatunku uważa się 
nieufność do obcych ludzi i niekontrolo-
waną obecność innych, nieznanych wcze-
śniej kotów.

Koty mogą wykazywać wiele różnych 
objawów związanych z  ich stanem lęko-
wym. Znakowanie terenu moczem, liza-
nie przymusowe (kompulsywne) i zacho-
wania agresywne są jednymi z najliczniej 
spotykanych objawów stresu i lęku u kotów. 
Właściciele kotów są często bardzo wraż-
liwi na te zachowania i mogą chcieć je le-
czyć, ale z drugiej strony nie są skłonni do 
stosowania leków psychotropowych. Wo-
bec tego liczni właściciele preferują niefar-
maceutyczne związki biologiczne pocho-
dzenia naturalnego.

Mleko krowie od dawna uznawano za 
napój o naturalnych właściwościach tran-
kwilizujących. Badania wykazały, że nie-
które z peptydów obecnych w mleku mogą 
mieć działania uspokajające (6). Te uspo-
kajające działania obserwowano u kotów-
-osesków i sądzono, że mogą być związa-
ne ze sposobem trawienia mleka przez no-
worodki. Wiadomo bowiem, że trypsyna 
u dzieci jest głównym enzymem trawien-
nym, podczas gdy pepsyna jest bardziej 
aktywna u dorosłych.

AlfaS1-kazeina jest jednym z ważniej-
szych białek krowiego mleka. Doświadcze-
nia wstępne wskazały, że wiele peptydów 
które wchodzą w skład tego białka cechu-
ją silne właściwości biologiczne, włączając 
w nie działania na układy opioidowy i im-
munologiczny (22).

Hydroliza trypsynowa alfaS1-kaze-
iny uwalnia dekapeptyd, którego budo-
wa strukturalna jest znana. To ukształto-
wanie pozwala peptydowi na wiązanie się 
z segmentem receptora typu GABAB, uwa-
żanego za odpowiedzialnego za działania 
anksjolityczne substancji (23).

Pierwsze dowody działania 
anksjolitycznego alfa-kazozepiny

Klasycznym testem na określanie działa-
nia anksjolitycznego u gryzoni jest warun-
kowane czynnikiem lękowym lub streso-
wym obronne zagrzebywanie się (CDB). 
U szczurów unikanie bodźców awersyjnych 
i czynność zagrzebywania mogą być zwią-
zane z ich reakcją przeciwlękową. Tym bar-
dziej że zastosowanie anksjolityków znosi 
ten sposób zachowania zwierząt. Test ten 
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jest czuły i uważany za różnicujący mię-
dzy działaniami anksjolitycznymi a wpły-
wem na zachowanie ogólne testowanego 
osobnika. Alfa-kazozepinę zastosowano 
po raz pierwszy na modelu CDB szczurów 
i okazało się że jest skuteczniejsza w po-
równaniu z diazepamem, typowym środ-
kiem przeciwlękowym z grupy benzodia-
zepin (BDA). Nie zwiększała ona agresyw-
ności w odniesieniu do innych osobników 
w klatce i nie powodowała utraty pamię-
ci czynnej. Takie działania obserowano 
po stosowaniu typowych benzodiazepin 
(24). Podobne wyniki uzyskano u gryzoni 
w teś cie labiryntowym, służącym również 
do oceny domniemanych działań przeciw-
lękowych środka (25).

Alfa-kazozepinę stosowano u  ludzi 
na modelu lęku ostrego i przewlekłego. 
Wszystkie obserwacje prowadzono zgod-
nie z dobrą praktyką lekarską oraz za od-
powiednim pozwoleniem komisji etycznej, 
tak jak tego wymaga postępowanie w oce-
nie nowego leku. W obu przypadkach test 
uciskowy zimna i test Stroopa, dwóch daw-
nych, ale pewnych testów lękowych, sto-
sowanie α-kazozepiny wykazało korzyst-
ne, statystycznie istotne działania (26, 27). 
W oparciu o te wyniki wydaje się logicz-
ne, że zdecydowano badać ten produkt na 
zwierzętach towarzyszących (psach i ko-
tach), doświadczających często działania 
różnych czynników powodujących stres.

Działania uspokajające 
i przeciwstresowe  
alfa1-kazozepiny u kotów

Pojawienie się objawów lęku w zaburze-
niach behawioralnych u kotów było już 
dyskutowane (28). Skład grup socjalnych 
jest dla tego gatunku w danym środowisku 
bardzo istotny. Zarówno modyfikacje ich 
obszarów/pól życiowych, jak też środowi-
ska socjalnego mogą być dla nich stresują-
ce i mogą powodować różne stany lękowe, 
w tym zaburzenia obsesyjno-kompulsyw-
ne. Koty wyrażają silne związki z człowie-
kiem i może u nich występować sam sa-
moistny lęk (29).

Fobia socjalna u kotów jest definiowa-
na jako sytuacja, w której zwierzę ucie-
ka, kiedy człowiek lub inny kot wchodzi 
na teren zajęty wcześniej przez niego, jest 
agresywny albo wykazuje objawy związa-
ne z pobudzeniem autonomicznym. Fobia 
socjalna jest jedną z głównych dolegliwo-
ści dla właścicieli kotów.

Alfa1-kazozepina okazała się skuteczna 
w leczeniu kotów wykazujących lęk w wa-
runkach socjalnego stresu. Koty nią leczo-
ne szukały kontaktu zarówno z ludźmi z ro-
dziny właściciela, jak i z osobami obcymi 
i wykazywały poprawę zarówno w bojaźli-
wych zachowaniach, jak i towarzyszących 
im objawach autonomicznych.

Nie zauważono różnic w zachowaniach 
agresywnych, ale były one niewielkie i ma-
teriał doświadczalny zbyt mało liczny. 
Zmiany w zachowaniu wydawały się po-
magać w lepszym opanowaniu lub unika-
niu agresji.

Alfa1-kazozepina jest składnikiem mle-
ka wolnym od laktozy. Stosowanie jej było 
bezpieczne. Jako produkt pochodzenia na-
turalnego nie była znana jako lek w Euro-
pie. Jej działania stanowią korzystny pro-
fil leku dla wielu właścicieli zwierząt. Nie 
opisano żadnych działań niepożądanych 
α-kazozepiny towarzyszących stosowaniu 
benzodiazeoinm, takich np. jak desinhibi-
cja agresji (1).

Działania przeciwlękowe  
alfa-kazozepiny u psów

Zaburzenia lękowe u psów stanowią po-
ważny problem kliniczny w weterynaryj-
nej medycynie behawioralnej. Proponowa-
no różne definicje tych zaburzeń. Ich auto-
rzy utrzymują, że zależą one od tego, czy 
występują one jako jednostka chorobowa, 
taka jak lęk samoistny (normalny; 30), czy 
nie (31). Panuje jednak ogólna zgoda co do 
tego, że stany lękowe są jedną z głównych 
grup zaburzeń behawioralnych występu-
jących u psów.

Główne przyczyny stanów lękowych 
u psów mogą być pochodzenia wewnętrz-
nego, jak nierównowaga hormonalna lub 
predyspozycje genetyczne (32), albo po-
chodzenia zewnętrznego, takie jak nie-
odpowiednie warunki bytowania, niezro-
zumiałe relacje socjalne i niewłaściwe lub 
niesprawiedliwe kary wymierzane zwie-
rzętom (1).

Opanowywanie lęku, strachu i  fobii 
może wymagać wprowadzenia korekty 
(zmian) w zachowaniu oraz programu 
zmniejszającego stres w celu zwiększenia 
możliwości psów do przeciwstawienia się 
sytuacjom stresowym. Oprócz terapii beha-
wioralnej w arsenale możliwości zwalcza-
nia lęku stosowane są leki, które ułatwiają 
i przyspieszają wyjście zwierząt z tych sta-
nów. Aktualnie stosowane są liczne ank-
sjolityki należące do różnych grup farma-
kologicznych leków:
1)  anksjolityki – β-blokery adrenergicz-

ne, agoniści receptorów α2-adrener-
gicznych, morfoliny, benzdiazepiny 
(BDA);

2)  środki przeciwdepresyjne – trójpierście-
niowe leki przeciwdepresyjne (TCA), in-
hibitory specyficzne hamujące wchła-
nianie zwrotne serotoniny (SSRI), in-
hibitory oksydazy monoaminowej 
(MAOI).
Oprócz przedstawicieli typowych grup 

leków stosuje się substancje, które nie są 
zaliczane do leków par excellence. Sta-
nowią je:

1)  feromony – związki uspokajające psy, 
stosowane dla poprawy stanów lęko-
wych głównie w trakcie rozwoju cho-
roby (33);

2)  suplementy diety (nutraceutyki) zwane 
przez niektórych żywnością funkcjonal-
ną, łączące w swoim działaniu wartości 
odżywcze oraz cechy środków farma-
ceutycznych. Są one skuteczne zwłasz-
cza w stanach przewlekłych i stosowa-
ne przez około 60 dni.
Αlfa-kazozepina została przetestowana 

w laboratoriach naukowych na modelach 
klasycznych lęku u szczurów (test warun-
kowanej ucieczki, testy labiryntowe; 25) 
oraz w różnych warunkach wywołujących 
stres u człowieka (27). Związek ten oka-
zał się już bardzo skuteczny w znoszeniu 
lęku u kotów chorych na fobie socjalne (1).

Alfa-kazozepina pochodzi z alfa-S1-ka-
zeiny mleka. Budową przestrzenną przy-
pomina GABA. Jest dekapeptydem otrzy-
manym z α-S1-kazeiny mleka na drodze hy-
drolizy trypsynowej. Cechuje się wysokim 
powinowactwem do receptorów benzodia-
zepinowych, będących fragmentem więk-
szej całości receptorów GABA-ergicznych, 
zwłaszcza do podgrupy receptora GABAA 
(1). Wielu właścicieli zwierząt jest niechęt-
nych stosowaniu u swych pupilów leków 
psychotropowych. Obawiają się uzależnie-
nia od tych leków, mimo że niewiele z oma-
wianych farmaceutyków ma właściwości 
potencjalnie uzależniające, a prawie żaden 
z nich, jeśli jest stosowany w dawkach tera-
peutycznych. Właściciele często wolą, gdy 
lekarz proponuje substancje pochodzenia 
naturalnego. Substancje te muszą być tak 
samo skuteczne. Dane co do skuteczności 
alfa-kazozepiny (Zylkene) oparte są na do-
świadczeniach klinicznych i dają podstawę 
praktykującemu lekarzowi do stosowania jej 
w leczeniu lęku u zwierząt towarzyszących.

Beata ze wsp. (1) opisali skuteczność al-
fa-kazozepiny w leczeniu stanów lękowych 
u kotów, w badaniach w których porów-
nywano jej skuteczność w porównaniu do 
placebo. Wyniki te można transponować 
na psy. Wstępne prace wykazały obiecują-
ce działania alfa-kazozepiny w znoszeniu 
lęku u psów. Ze względów etycznych zasto-
sowano model porównawczego działania 
alfa-kazozepiny stosowanej przez 56 dni 
w dawce 15 mg/kg m.c./24 h per os z dzia-
łaniami leku kontrolnego, jakim była sele-
gilina stosowana per os w dawce 0,5 mg/kg 
m.c./24 h również przez 56 dni, na grupie 
38 psów z zaburzeniami lękowymi. Stwier-
dzono tak samo skuteczne działanie prze-
ciw lękowe stosowanej alfa-kazozepiny, jak 
i selegiliny. Ocena pozytywnego działania 
leku przez właścicieli leczonych zwierząt 
była statystycznie istotna. Biorąc pod uwa-
gę skuteczność leku w postaci preparatu 
Zylkene, bezpieczeństwo jego stosowania 
i brak działań niepożądanych, można go 

Leki weterynaryjne

958 Życie Weterynaryjne • 2014 • 89(11)



polecić jako alternatywny lek do leczenia 
stanów lękowych u psów i kotów. Należy 
jednakże pamiętać o równoległym prowa-
dzeniu modyfikacji zachowania zwierząt.
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21 września 2014 r. minęła 90. roczni-
ca śmierci Piotra Boczkowskiego – 

wojskowego lekarza weterynarii w carskiej 
armii, ichtiologa, etnografa, działacza spo-
łecznego, współzałożyciela i prezesa War-
szawskiego Towarzystwa Weterynarskiego, 
który swoim zaangażowaniem walnie przy-
czynił się do powstania Wydziału Wetery-
naryjnego Uniwersytetu Warszawskiego.

Był wysoko ceniony przez środowisko 
weterynaryjne II Rzeczypospolitej. Został 
odznaczony Krzyżem Komandorskim Or-
deru Odrodzenia Polski i obdarzony god-
nością doktora honoris causa przez Aka-
demię Weterynaryjną we Lwowie. Jego 

krótkie biogramy zamieszczone są w wy-
dawnictwach encyklopedycznych i zwią-
zanych z historią weterynarii oraz na por-
talach internetowych (1, 2, 3, 4, 5, 6). Był 
osobą o niezwykle barwnym życiorysie, ak-
tywnym zawodowo i społecznie do ostat-
nich dni życia. Dlatego warto przedstawić 
jego biografię.

Piotr Boczkowski (ryc. 1) urodził się 
29 czerwca 1855 r. na Kresach w majątku 
Nowoszyce, w ówczesnej guberni grodzień-
skiej, w powiecie kobryńskim (Polesie). 
Pochodził z rodziny o tradycjach patrio-
tycznych, jego ojciec Ludwik Boczkowski 
był uczestnikiem powstania styczniowego 

i zmarł na emigracji w 1865 r. Wychowa-
ny w rodzinie Marii i Aleksandra Skup-
niewskich zdobył średnie wykształcenie 
w  gimnazjum w Lublinie.

Piotr Boczkowski –  
zapomniany wybitny lekarz weterynarii
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z Gabinetu Weterynaryjnego w Piszu1 oraz Katedry Chirurgii Narodowego Uniwersytetu 
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