
STRESZCZENIE 

Wstęp          

Migotanie przedsionków (AF) jest najczęściej obserwowanym zaburzeniem rytmu serca w 

pracy lekarza praktyka każdej specjalności. Nieustanne przemijanie i wynikające z niego 

starzenie się społeczeństwa, zwiększanie się średniej długości życia, także dzięki postępowi w 

rozwoju diagnostyki oraz leczenia chorób serca, zmierza paradoksalnie do zwiększenia 

zachorowalności na AF. Arytmia ta jest problemem klinicznym oraz społecznym. Jej 

wystąpienie niesie ze sobą ryzyko pojawienia się niebezpiecznych dla zdrowia i życia 

powikłań. Najgroźniejsze z nich to śmierć oraz udar mózgu. Mogą wystąpić także inne 

powikłania zakrzepowo-zatorowe, niewydolność serca, czy kardiomiopatia tachyarytmiczna. 

Zwiększa ono liczbę hospitalizacji, przez co istotnie upośledza jakość życia. Częstość  

występowania arytmii stale wzrasta. Do wystąpienia AF predysponują powszechne choroby 

sercowo-naczyniowe oraz znaczna mnogość dodatkowych modyfikowalnych bądź nie 

czynników ryzyka. Choroba ta jest trudna do leczenia, także dla kardiologów, a żadna z 

poznanych dotąd metod nie gwarantuje 100% jej wyleczenia.  

Z obserwacji własnych wynika, że na występowanie napadów AF wpływają także 

zmieniające się warunki atmosferyczne, co często w obserwacjach subiektywnych 

potwierdzają pacjenci.  

Wskutek prowadzonych badań i obserwacji udało się dostrzec, że istnieje istotny wpływ 

oddziaływania przechodzącego frontu atmosferycznego chłodnego oraz okluzji o charakterze 

frontu chłodnego na zwiększenie liczby napadów AF. Zwielokrotnienie częstości napadów tej 

arytmii przy przechodzeniu frontów atmosferycznych chłodnych wytłumaczono zwiększoną 

emisją pola elektromagnetycznego niskiej częstotliwości, z wektorem skierowanym do ziemi, 

które powstaje w strefie zmian atmosferycznych.  

Wobec powyższego stworzono kamizelkę, która posiadając w swej budowie miedziane 

wkłady ekranujące, ogranicza penetrację okolicy przedsercowej przez pole 

elektromagnetyczne niskiej częstotliwości mogące indukować napady arytmii. 

 

 

 



Cel pracy 

Celem prowadzonych badań była ocena skuteczności działania kamizelki własnej konstrukcji 

mierzonej za pomocą liczby napadów AF związanych z frontem chłodnym, bądź okluzją o 

charakterze frontu chłodnego w okresie noszenia wkładów ochronnych, w stosunku do liczby 

napadów AF związanych z frontem chłodnym, bądź okluzją o charakterze frontu chłodnego w 

okresie noszenia wkładów placebo kamizelki. Oceniano ponadto czy w okresie noszenia 

wkładów ochronnych kamizelki dochodzi do redukcji całkowitej liczby napadów AF, a także 

czy prowadzi to do poprawy wybranych parametrów echokardiograficznych oraz 

laboratoryjnych. Sprawdzono także czy przebyta ablacja z powodu AF oraz czynnik 

emocjonalny mają wpływ na liczbę napadów AF. 

Materiał i metody 

Badanie przeprowadzono na grupie 51 pacjentów, którzy zostali przyjęci do Oddziału 

Intensywnej Opieki Kardiologicznej Kliniki Kardiologii SPSK 4 w Lublinie z powodu napadu 

AF celem  przerwania arytmii. Kryteria włączenia do badania wymagały obecności rytmu 

zatokowego, z odnotowanymi w dokumentacji medycznej przebytymi co najmniej trzema 

epizodami AF w ciągu ostatnich 60 dni. Dolegliwości, które towarzyszyły pacjentowi w 

trakcie napadu AF, musiały wpisywać się w klasę 2b/3 wg EHRA. Preferowano pacjentów, 

którzy w swojej ocenie subiektywnej uważali, że są meteoropatami. Do badania nie włączano 

pacjentów, u których arytmia miała podłoże wtórne. W grupie badanej było 15 kobiet oraz 36 

mężczyzn. Każdy pacjent miał wykonany panel badań laboratoryjnych, badanie 

elektrokardiograficzne oraz badanie echokardiograficzne serca. Powtarzano je po 6 

miesiącach, w momencie zakończenia udziału w badaniu. Kamizelka własnej konstrukcji 

zawiera w swej budowie 4 kieszenie na wkłady, które mogą mieć postać ochronną lub 

placebo. Wkłady ochronne wykonane były z miedzi i pełniły rolę ekranu 

elektromagnetycznego, zaś wkłady placebo wykonane były z tworzywa sztucznego. Pacjent, 

po spełnieniu kryteriów włączenia otrzymywał 2 kamizelki oraz losowo wybrany zestaw 

wkładów (ochronny bądź placebo), a także dzienniczek do zapisywania informacji o swoim 

stanie zdrowia. Po 3 miesiącach zmieniano wkłady na pozostałe po losowaniu. Pacjent był 

sam dla siebie grupą kontrolną. Każdego pacjenta przeszkolono co do pomiaru tętna na 

tętnicy promieniowej oraz zalecono by dokonywał go samodzielnie co najmniej 3 razy 

dziennie, oraz zawsze gdy czuje się źle. Nie modyfikowano stosowanej farmakoterapii w 

trakcie badania. Po 6 miesiącach użytkowania pacjent zwracał zestaw, który otrzymał. Po 



zakończeniu badania przez wszystkich uczestników dokonano oceny napadów AF z 

przechodzącymi frontami atmosferycznymi chłodnymi oraz okluzją o charakterze frontu 

chłodnego, za pomocą powszechnie dostępnych map synoptycznych. Uzyskane wyniki 

poddano analizie statystycznej w oparciu o oprogramowanie komputerowe STATISTICA v. 

13.0 (StatSoft, Polska). 

Wyniki 

Liczba napadów AF związanych z przechodzącym frontem atmosferycznym chłodnym, bądź 

okluzją o charakterze frontu chłodnego w okresie noszenia wkładów ochronnych kamizelki, 

była istotnie statystycznie mniejsza aniżeli liczba napadów AF związanych z przechodzącym 

frontem atmosferycznym chłodnym lub chłodną okluzją w okresie noszenia wkładów placebo 

kamizelki ( Z = 2,64, p = 0,008). Stwierdzono ponadto, że liczba napadów AF w okresie 

noszenia wkładów ochronnych kamizelki była istotnie statystycznie mniejsza, niż w okresie 

noszenia wkładów placebo kamizelki (Z = 2,06, p = 0,04 ). Analizie poddano także wpływ 

noszenia kamizelki na wybrane parametry echokardiograficzne. Stwierdzono w badanej 

grupie istotną statystycznie poprawę LVEF po 6 miesięcznym okresie noszenia kamizelki (Z 

= 2,26, p = 0,02), istotną statystycznie redukcję niedomykalności mitralnej (Z = 3,10, p = 

0,002), istotne statystycznie zmniejszenie wymiaru przednio-tylnego LA (Z = 2,47, p = 0,01). 

Noszenie kamizelki nie zmniejszyło LVEDD. Wykazano istotną statystycznie redukcję NT-

proBNP (Z =4,29, p= 0,00002) co świadczy o zmniejszeniu remodelingu LA i LV po 6 

miesięcznym okresie noszenia kamizelki.  Korzystna zmiana wybranych parametrów 

echokardiograficznych oraz NT-proBNP jest spowodowana zmniejszeniem liczby napadów 

AF podczas noszenia kamizelki, zwłaszcza jej wkładów ochronnych. Stwierdzono ponadto, że 

pacjenci, którzy przebyli ablację z powodu AF mieli więcej napadów AF w stosunku do tych, 

którzy nie byli nią leczeni w okresie 6 miesięcznej obserwacji (Z=2,23, p=0,02), zaś nie było 

różnic co do liczby napadów AF wśród pacjentów, w 3 miesięcznym okresie noszenia 

wkładów ochronnych (Z=1,53, p=0,13) jak i wkładów placebo kamizelki (Z=1,85,p=0,06). 

Czynnik emocjonalny zwiększał liczbę napadów AF u pacjentów, którzy nie wskazali go jako 

mogącego wyzwalać napady AF w 6 miesięcznej obserwacji, zaś nie wpływał na liczbę 

napadów AF wśród pacjentów, którzy go wskazali jako mogącego wyzwalać napady AF jak 

też nie, w 3 miesięcznym okresie noszenia zarówno wkładów ochronnych (Z=-1,88,p=0,06) 

jak i wkładów placebo (Z=-1,84,p=0,06) kamizelki. 

 



Wnioski 

 

1. Noszenie wkładów ochronnych kamizelki w porównaniu do wkładów placebo 

zmniejsza istotnie zarówno liczbę napadów migotania przedsionków, które mogą 

być indukowane przechodzącym frontem atmosferycznym chłodnym, jak też 

całkowitą ich  liczbę w okresie obserwacji. 

2. Noszenie kamizelki przez 6 miesięczny okres obserwacji prowadzi, poprzez 

zmniejszenie liczby napadów migotania przedsionków do zwiększenia frakcji 

wyrzutowej lewej komory, redukcji niedomykalności zastawki mitralnej, a także 

zmniejszenia wymiaru przednio-tylnego lewego przedsionka. 

3. Noszenie kamizelki przez 6 miesięczny okres obserwacji przyczyniło się, poprzez 

zmniejszenie liczby napadów migotania przedsionków do zmniejszenia 

remodelingu lewego przedsionka oraz lewej komory ocenianego za pomocną N-

końcowego propeptydu natriuretycznego typu B. 

4. Przebyta ablacja z powodu AF zwiększała liczbę jego napadów w 6 miesięcznym 

okresie noszenia kamizelki, zaś nie wpływała na liczbę napadów AF zarówno w 3 

miesięcznym okresie noszenia wkładów ochronnych jak też w 3 miesięcznym 

okresie noszenia wkładów placebo kamizelki.  

5. Czynnik emocjonalny zwiększał liczbę napadów AF u pacjentów, którzy nie 

wskazali go jako mogącego wyzwalać napady AF w 6 miesięcznej obserwacji, zaś 

nie wpływał na liczbę napadów AF zarówno w 3 miesięcznym okresie noszenia 

wkładów ochronnych jak też wkładów placebo kamizelki.  

6. Wskazana jest kontynuacja prowadzonych badań nad ograniczeniem wpływu pola 

elektromagnetycznego na PAF za pomocą ekranowania w sposób bardziej 

zaawansowany biorąc pod uwagę aspekt pomiarowo-elektrotechniczny oraz 

telemetryczny, w ocenie liczby napadów migotania przedsionków. 

ABSTRACT 

Introduction 



Atrial fibrillation (AF) is the most common cardiac rhythm abnormality reported by 

practicing physicians of all specialties. Transience and consequential aging of the society, 

longer average life expectancy as well as advances in the development of diagnosis and 

treatment of heart diseases are paradoxically leading towards increased morbidity associated 

with AF. This type of arrhythmia is both a clinical and a social problem. The occurrence of 

this disease carries the risk of symptoms that are dangerous to health and life. The most 

dangerous are death and brain stroke. There is also a possibility of other thromboembolic 

complications, heart failure or tachycardia mediated cardiomyopathy. They result in an 

increased number of hospitalizations, thus impairing the quality of life. The incidence of the 

arrhythmia is increasing. Common cardiovascular diseases and a significant multitude of 

additional risk factors, either modifiable or not, predispose to AF. It is difficult to treat this 

disease, also for cardiologists, and none of the methods that we know guarantees complete 

recovery. 

Our own observations show that the occurrence of episodes of AF is also affected by 

changing weather, which has been frequently confirmed by patients in their own subjective 

observations.  

Thanks to the study and observations, we were able to find that a significant impact is exerted 

by passing cold fronts and cold-front-type occlusions, increasing the number of episodes of 

AF. An increased number of episodes of this type of arrhythmia at the time of a passing cold 

front was explained by a higher emission of the low frequency electromagnetic pole, with 

a vector directed towards the earth, created in the area of atmospheric changes.  

Taking the above into account, a jacket was created. Its design includes copper shield inserts 

which limit the penetration of the precordium and low frequency electromagnetic pole, which 

may induce episodes of arrhythmia. 

 

 

 

Objective 

The objective of the study was to assess whether the functioning of the self-constructed jacket 

is effective by measuring it against the number of episodes of AF associated with the cold 



front or cold-front-type occlusions when protective inserts were placed inside the jacket, as 

compared to the number of episodes of AF associated with the cold front or cold-front-type 

occlusions when placebo inserts were placed inside the jacket. Furthermore, it was also 

assessed whether during the time when protective inserts were placed inside the jacket the 

number of episodes of AF was reduced entirely, and whether it leads to improving selected 

echocardiographic and laboratory parameters. It was also tested whether a past ablation 

caused by AF and the emotional factor affect the number of AF episodes. 

Materials and Methods 

The study included a group of 51 patients who were admitted to the Cardiac Care Unit of the 

Clinic of Cardiology at the Independent Public Clinical Hospital No. 4 in Lublin due to 

episodes of AF, in order to stop the arrhythmia. The eligibility criteria required the occurrence 

of sinus rhythm, with patient records showing at least three episodes of AF that the patient 

had undergone within the previous 60 days. The symptoms experienced by the patient during 

an episode of AF had to be graded as class 2b/3 of the EHRA classification. There was 

a preference for patients who subjectively considered themselves to be weather sensitive. 

Patients with reactive arrhythmias were not included in the study. The study group comprised 

15 women and 36 men. Each patient had a set of laboratory tests, an electrocardiography and 

an echocardiogram of the heart performed. The tests were repeated after six months, when the 

patient’s participation in the study came to an end. The self-constructed jacket included four 

pockets intended for either protective or placebo inserts. The protective inserts were made of 

copper and acted as an electromagnetic screen, whereas the placebo inserts were made of 

plastic. Having met the eligibility criteria, the patient was given two jackets and a randomly 

chosen set of inserts (protective or placebo ones) as well as a journal to record information 

about his or her health. After three months, inserts were replaced with those left after the first 

random choice. The patient acted as his or her own control group. Each patient was trained to 

measure their own pulse of the radial artery, and was recommended to measure it at least three 

times a day and whenever he or she felt badly. There were no changes to their 

pharmacotherapy during the study. After six months, the patient would return the set they 

were using for the entire period. When the study was over, each participant compared their 

episodes of AF against passing cold atmospheric fronts and cold-front-type occlusions on the 

basis of freely available weather maps. The obtained results underwent statistical analysis 

with the STATISTICA v. 13.0 software (StatSoft, Polska). 



Results 

The number of episodes of AF associated with passing cold fronts or cold-front-type 

occlusions when patients wore the protective inserts inside the jackets was statistically 

significantly lower than the number of episodes of AF associated with passing cold fronts or 

cold-front-type occlusions when they wore placebo inserts (Z = 2.64, p = 0.008). It was also 

determined that the number of episodes of AF when patients wore protective inserts inside the 

jacket was statistically lower than when they wore placebo jacket inserts (Z = 2.06, p = 0.04). 

The impact that wearing jackets had on selected echocardiographic parameters was also 

analyzed. It was determined that the studied group experienced a statistically significant 

improvement to the LVEF after six months of wearing the jacket (Z = 2.26, p = 0.02), 

a statistically significant reduction to mitral insufficiency (Z = 3.10, p = 0.002), statistically 

significant decrease in the dimension of the frontal and posterior LA (Z = 2.47, p = 0.01). 

Wearing the jacket did not decrease the LVEDD. It was found that there was a significant 

statistical reduction in NT-proBNP (Z =4.29, p= 0.00002), which was a sign of reduced LA 

and LV remodeling after having worn the jacket for six months. The improvement to the 

selected echocardiographic and NT-proBNP parameters was caused by a decrease in the 

overall number of episodes of AF when wearing the jacket, especially the protective inserts. It 

was also determined that the patients who had undergone ablation caused by AF had more 

episodes of AF as compared to those who had not undergone such treatment within the six-

month observation period (Z=2.23, p=0.02), and that there were no differences regarding the 

number of episodes of AF among patients within the three-month period of wearing the 

protective inserts (Z=1.53, p=0.13) as well as the placebo inserts (Z=1.85, p=0.06). The 

emotional factor increased the number of episodes of AF among the patients who had not 

indicated that it may trigger episodes of AF in the six-month observation period, however, it 

did not affect the number of episodes of AF among the patients who had indicated that it may 

or may not trigger episodes of AF in the three-month period of wearing both protective 

(Z=1.88, p=0.-6) and placebo (Z=1.84), p=0.06) inserts in the jacket. 

 

 

Conclusions 



1. Wearing the protective inserts inside the jacket, as compared to the placebo inserts,  

significantly reduces both the number of episodes of atrial fibrillation which may 

be induced by a passing cold front as well as their overall number in the 

observation period. 

2. By reducing the number of episodes of atrial fibrillation, wearing the jacket in the 

six-month observation period leads to an increase in the ejection fraction of the left 

ventricle, reduction of mitral valve insufficiency and decrease in the dimension of 

the frontal and posterior left atrium. 

3. By reducing the number of episodes of atrial fibrillation, wearing the jacket during 

the six-month observation period helped to reduce the remodeling of the left 

atrium and the left ventricle, evaluated with the N-terminal type B natriuretic 

propeptide. 

4. A past ablation caused by AF increased the number of AF episodes in the six-

month observation period of wearing the jacket, however, it did not affect the 

number of episodes of AF both in the three-month period of wearing the protective 

inserts and the three-month period of wearing the placebo inserts. 

5. The emotional factor increased the number of episodes of AF in patients who had 

not indicated that it may cause episodes of AF in the six-month observation period, 

however, it did not affect the number of episodes of AF both in the three-month 

period of wearing protective and placebo jacket inserts. 

6. It is advisable to continue the studies on the limitation of the impact of the 

electromagnetic field on PAF by implementing a more advanced shielding, taking 

into account the measurement and the electrotechnical as well as telemetric aspects 

when assessing the number of episodes of atrial fibrillation. 

 

 


