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Znaczenie termoregulacji dla wydolno!ci fizycznej
cz"owieka – czy zaburzenia regulacji temperatury
wewn#trznej i jej percepcji przez kor# mózgow$ mog$
mie% wp"yw na przebieg przewlek"ej niewydolno!ci serca? 
The significance of thermoregulation to physical capacity in humans – can dysregulation of core
body temperature and its cortical perception have impact on the course of chronic heart failure?
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S t r e s z c z e n i e

Dynamiczny rozwój bada% nad patofizjologi# przewlek!ej niewydolno&ci serca i fizjologi# wysi!ku pozwoli! na lepsze zrozumienie
mechanizmów prowadz#cych do objawów przetrenowania, upo&ledzenia wydolno&ci fizycznej u sportowców wyczynowych, a tak$e
klinicznej manifestacji przewlek!ej niewydolno&ci serca. Mimo to wci#$ pojawiaj# si' liczne kontrowersje dotycz#ce zwi#zków pomi'dzy
termoregulacj#, percepcj# intensywno&ci wysi!ku fizycznego przez kor' mózgow# oraz obiektywnymi parametrami wydolno&ciowymi
organizmu ocenianymi w badaniu ergospirometrycznym. Podwzgórze – g!ówny o&rodek regulacji temperatury wewn'trznej cz!owieka,
pozostaje w anatomicznym i funkcjonalnym zwi#zku z kor# mózgow#, o&rodkami regulacji uk!adu naczyniowo-sercowego 
i oddechowego. Zaburzenie funkcjonowania tego swoistego uk!adu naczy% po!#czonych na jakimkolwiek poziomie mo$e przyczyni(
si' do upo&ledzenia wydolno&ci fizycznej. Niektórzy badacze zwracaj# szczególn# uwag' na istotn# rol' czynnika mentalnego oraz
zaburze% termoregulacji w percepcji nasilenia duszno&ci u chorych z przewlek!# niewydolno&ci# serca. Celem pracy jest przedstawienie
ostatnich bada% dotycz#cych wp!ywu termoregulacji oraz funkcjonowania kory mózgowej na wydolno&( fizyczn# u sportowców
wyczynowych i u chorych z przewlek!# niewydolno&ci# serca.  

SS!!oowwaa  kklluucczzoowwee::  termoregulacja, temperatura wewn'trzna, wydolno&( fizyczna, przewlek!a niewydolno&( serca

A b s t r a c t  

The vigorous development of investigations on pathophysiology of chronic heart failure and exercise physiology within recent
years allowed for better understanding of mechanisms leading to overtraining, deconditioning and also clinical manifestation of
cardiovascular dysfunction. Despite that there are many controversies concerning the links between thermoregulation, cortical
perception of physical stress and cardiopulmonary parameters of exercise capacity both in athletes and patients with chronic heart
failure. The hypothalamus – the main regulatory center of core body temperature in humans remains in anatomical and functional
relationship with cerebral cortex, autonomic cardiovascular and respiratory centers that control cardiopulmonary system and exercise
capacity. Some authors pay special attention to the role of mental factor in perception of severity of exercise intolerance by patients
with chronic heart failure. Hence, the aim of the paper is to present the recent investigations and opinions on the significance of
thermoregulation and cerebral cortex to physical capacity in athletes and patients with chronic heart failure. 
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Dynamiczny rozwój bada! nad patofizjologi" przewle-
k#ej niewydolno$ci serca w ci"gu ostatnich lat pozwoli#
na lepsze zrozumienie mechanizmów prowadz"cych do wy-
st"pienia objawów klinicznych istotnego upo$ledzenia funk-
cji skurczowej b"d% rozkurczowej serca (aktywacja uk#adów
neurohumoralnych, zwi&kszona impulsacja z ergorecepto-
rów do o$rodka oddechowego, zaburzenia w uk#adzie od-
porno$ciowym i hormonalnym) [1, 2]. W publikacjach doty-
cz"cych tego tematu badacze cz&sto zapominaj" o znaczeniu
termoregulacji, temperatury wewn&trznej cz#owieka oraz
percepcji jej zmian przez kor& mózgow" w trakcie wysi#ku
fizycznego u chorych z przewlek#" niewydolno$ci" kr"'enia.
Podwzgórze, które jest centralnym o$rodkiem regulacji tem-
peratury wewn&trznej cz#owieka, pozostaje w anatomicz-
nym i funkcjonalnym zwi"zku z kor" mózgow" oraz auto-
nomicznymi o$rodkami reguluj"cymi prac& uk#adu
sercowo-p#ucnego [3]. Uk#ad kr"'enia jest wi&c g#ównym
efektorem dzia#ania mechanizmów termoregulacyjnych. Po-
woduje to, i' zaburzenia na którymkolwiek poziomie tego
swoistego uk#adu naczy! po#"czonych (mózgowie – pod-
wzgórze – o$rodki pracy serca – o$rodek oddechowy) mo-
g" decydowa( o pracy ca#o$ci uk#adu, a wi&c zaburzenia pra-
cy uk#adu sercowo-naczyniowego mog" modulowa( funkcj&
o$rodków korowych percepcji bod%ca termalnego oraz pod-
korowych o$rodków termoregulacji i w ten sposób wp#ywa(
na subiektywne odczuwanie zm&czenia b"d% duszno$ci. Sta-

bilno$( temperatury wewn&trznej cia#a jest warunkowana
utrzymaniem równowagi pomi&dzy procesami utraty i pro-
dukcji ciep#a. Równowaga termiczna jest procesem dyna-
micznym, wymagaj"cym ci"g#ej reakcji poszczególnych ele-
mentów uk#adu termoreguluj"cego na zmieniaj"ce si&
warunki temperaturowe otoczenia, a tak'e na zmienn" in-
tensywno$( produkcji ciep#a w trakcie procesów metabo-
licznych zachodz"cych w poszczególnych uk#adach cz#owie-
ka w odpowiedzi na wysi#ek fizyczny. Temperatura
wewn&trzna cia#a cz#owieka (ang. core body temperature)
odbierana jest przez termodetektory rozmieszczone w ob-
r&bie centralnego uk#adu nerwowego, g#ównie w podwzgó-
rzu, pniu mózgu, rdzeniu kr&gowym, mi&$niach górnych dróg
oddechowych, przewodzie pokarmowym oraz w obr&bie
otrzewnej. Informacje o aktualnej wysoko$ci temperatury
zewn&trznej i wewn&trznej docieraj" z termoreceptorów
za po$rednictwem dróg nerwowych do o$rodków kontroli
temperatury wewn&trznej w podwzgórzu. Z kolei podwzgó-
rze wysy#a informacj& o aktualnych warunkach termicznych
organizmu do autonomicznych o$rodków reguluj"cych pra-
c& uk#adu sercowo-p#ucnego [4] (Rycina 1.).

G#ównym wyznacznikiem aktywacji poszczególnych
mechanizmów efektorowych równowagi termicznej orga-
nizmu jest temperatura wewn&trzna. Wahania temperatu-
ry wewn&trznej decyduj" o pobudzaniu lub hamowaniu ob-
wodowych mechanizmów odpowiadaj"cych za utrat& b"d%

RRyycciinnaa  11..  Fizjologiczne zale'no$ci pomi&dzy termoregulacj" a uk#adem kr"'enia
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zatrzymanie ciep!a w organizmie. Temperatura wewn"trz-
na jest zwykle zbli#ona do temperatury rektalnej i mie$ci
si" w zakresie 36–38°C. Temperatura w obr"bie ust b%d&
na b!onie b"benkowej jest zwykle o 0,7°C ni#sza od tem-
peratury rektalnej [4]. W trakcie umiarkowanego wysi!ku
fizycznego w warunkach fizjologicznych temperatura we-
wn"trzna mo#e wzrosn%' do 38–38,6°C, a podczas ci"#kie-
go wysi!ku mo#e osi%gn%' nawet warto$' 38,6–40,0°C [4]. 

Szczególnie wiele uwagi po$wi"cono znaczeniu ter-
moregulacji i termogenezy dla wydolno$ci fizycznej orga-
nizmu w medycynie sportowej. W dotychczas przeprowa-
dzonych badaniach nad wp!ywem wysi!ku fizycznego
na zmiany w uk!adzie termoregulacyjnym u sportowców
wyczynowych nie uda!o si" jednak jednoznacznie odpo-
wiedzie' na pytanie, czy zmiana temperatury wewn"trz-
nej cia!a w trakcie wysi!ku fizycznego jest bezpo$rednio
zwi%zana z wydolno$ci% fizyczn% i czy w zwi%zku z tym
mo#e by' warto$ciowym markerem adaptacji organizmu
do wzmo#onego wysi!ku. Linnane i wsp. sugeruj%, #e
wzrost temperatury wewn"trznej o 1°C istotnie zwi"ksza
wydolno$' na pocz%tku intensywnych 'wicze( [5]. Z kolei
inni badacze zwracaj% uwag", #e hipertermia mo#e powo-
dowa' zmniejszenie wydolno$ci w trakcie intensywnego
wysi!ku, co wynika ze spadku warto$ci maksymalnego po-
boru tlenu (VO2 max) [6]. Co wi"cej, sam wzrost tempera-
tury wewn"trznej jest czynnikiem wp!ywaj%cym na zm"-
czenie zawodnika podczas wysi!ku fizycznego, niezale#nie
od warunków temperaturowych otoczenia [7]. Z drugiej
strony przypuszcza si", #e inne czynniki, w tym osobnicze
ró#nice w zawarto$ci tkanki t!uszczowej, mog% równie#
odpowiada' za szybszy wzrost temperatury tkanek przy
danym poziomie metabolizmu w trakcie wysi!ku [8]. Mi-
mo tych w%tpliwo$ci nie jest wykluczone, #e dynamika
zmian temperatury wewn"trznej w trakcie wysi!ku fizycz-
nego, która odzwierciedla intensywno$' przemian meta-
bolicznych oraz aktywno$' systemu termoregulacyjnego
zwi%zanego czynno$ciowo z o$rodkami korowymi (czyn-
nik psychologiczny), mo#e by' jednym z g!ównych czynni-
ków warunkuj%cych stopie( wydolno$ci fizycznej cz!owie-
ka, równie# u chorych z przewlek!% niewydolno$ci% serca. 

Drust i wsp. uwa#aj%, #e upo$ledzona tolerancja wy-
si!ku mo#e nie by' zwi%zana z akumulacj% uznanych czyn-
ników metabolicznych w trakcie 'wicze( fizycznych, lecz
wynika z wp!ywu istotnego wzrostu temperatury we-
wn"trznej na funkcjonowanie kory mózgowej [9]. Travlos
i wsp. nie obserwowali istotnego zwi%zku pomi"dzy wzro-
stem temperatury wewn"trznej w trakcie wysi!ku a spraw-
no$ci% psychomotoryczn%, jakkolwiek w pewnych prze-
dzia!ach badanych temperatur temperatura wewn"trzna
oraz $redni czas reakcji na bodziec oceniany w testach psy-
chomotorycznych by!y zwi%zane ze stopniem wytrenowa-
nia zawodników [10]. Badacze ci wykazali równie#, #e
u osób bardzo dobrze wytrenowanych istnieje pewna za-
le#no$' pomi"dzy subiektywn% percepcj% stopnia zm"cze-
nia a cz"stotliwo$ci% akcji serca oraz temperatur% we-

wn"trzn% cia!a [11]. W swojej najnowszej pracy Simmons
i wsp. potwierdzili istotny wp!yw wzrostu temperatury we-
wn"trznej na ocen" stopnia zm"czenia przez badanego
(ang. rate of perceived exertion), jak równie# obiektywne
parametry wydolno$ci uk!adu kr%#enia [12]. 

Wed!ug autorów pracy wzrost temperatury wewn"trz-
nej cia!a mo#e si" przyczynia' do pogorszenia funkcji po-
znawczych. W badaniach w!asnych przeprowadzonych
w grupie sportowców wielko$', dynamika oraz moment
wyst%pienia maksymalnego wzrostu temperatury we-
wn"trznej cia!a istotnie wp!ywa!y na funkcje poznawcze
oraz wydolno$' ocenian% w trakcie badania ergospirome-
trycznego [13]. Wzrost temperatury wewn"trznej cia!a
w trakcie wysi!ku by! istotnie wi"kszy u osób z ni#sz% wy-
dolno$ci% tlenow% (aerobic capacity), a wi"c ni#szym ma-
ksymalnym poborem tlenu przez tkanki oraz gorszym wy-
nikiem oceny funkcji poznawczych (czas reakcji na bodziec
$wietlny by! u tych osób istotnie d!u#szy) [13]. Nybo i wsp.
potwierdzili w swoich badaniach obecno$' zmian w elek-
troencefalogramie u osób z istotnym wzrostem tempera-
tury wewn"trznej cia!a podczas wysi!ku fizycznego [14]. 

Z kolei Thomas i wsp. wykazali, #e istotny wzrost tem-
peratury wewn"trznej i zwi%zana z tym zmniejszona aktyw-
no$' korowa, a nie zmiany temperatury miejscowej w obr"-
bie pracuj%cych mi"$ni szkieletowych, odpowiadaj% za spadek
si!y skurczu mi"$ni szkieletowych w trakcie wysi!ku [15]. Mi-
mo tych obserwacji zwi%zek przyczynowo-skutkowy pomi"-
dzy zmianami w uk!adzie kr%#enia, zmian% aktywno$ci elek-
trycznej mózgu oraz nasileniem odczuwania zm"czenia przez
sportowców i przez chorych z przewlek!% niewydolno$ci%
serca w warunkach wzrostu temperatury wewn"trznej (ang.
hyperthermia-induced central fatigue) pozostaje niejasny
i wymaga dalszych bada( [16]. 

Zgodnie z wynikami bada( Havenith i wsp. zmiana tem-
peratury wewn"trznej cz!owieka w trakcie wysi!ku fizycz-
nego, podobnie jak liczba uderze( serca na minut", jest
g!ównie determinowana przez maksymalne zu#ycie tlenu
[17]. Wed!ug autorów pracy im wi"ksza jest warto$' 
VO2 max uzyskiwana w trakcie wysi!ku fizycznego, a wi"c
wi"ksza wydolno$' ogólna, tym mniejszego wzrostu tem-
peratury wewn"trznej (heat strain) mo#na si" spodziewa'
[17]. Podczas d!ugotrwa!ych wysi!ków o charakterze wytrzy-
ma!o$ciowym temperatura wewn"trzna stabilizuje si"
na podwy#szonym poziomie po 30–40 min, przy czym jej
warto$' u danej osoby zale#y od wzgl"dnego obci%#enia
prac%, wyra#anego jako procent indywidualnego maksymal-
nego poboru tlenu [4]. Tak wi"c w zale#no$ci od wydolno$ci
fizycznej badani mog% osi%ga' wy#sze lub ni#sze warto$ci
temperatury wewn"trznej cia!a, pomimo wykonywania pra-
cy o takiej samej bezwzgl"dnej intensywno$ci [4]. 

W trakcie wysi!ku fizycznego dynamika produkcji cie-
p!a ulega istotnemu zwi"kszeniu, co jest wynikiem nasi-
lenia procesów metabolicznych dostarczaj%cych energi"
potrzebn% dla skurczu mi"$ni szkieletowych. Wydolno$'
fizyczna jest procesem z!o#onym i niezale#nie od prawi-
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d!owego funkcjonowania uk!adu sercowo-naczyniowego
oraz mi"#niowo-szkieletowego podlega istotnej modula-
cji przez takie uznane czynniki, jak intensywno#$ przemian
metabolicznych w trakcie wysi!ku (przemiany tlenowe
i beztlenowe), efektywno#$ termoregulacji oraz czynniki
psychologiczne. Mo%na przypuszcza$, %e zmiana tempe-
ratury wewn"trznej pod wp!ywem wysi!ku oraz jej percep-
cja przez kor" mózgow& cz!owieka jest równie% cech&
osobnicz& i w pewnych granicach niekoniecznie zwi&zan&
bezpo#rednio z obiektywn& ocen& wydolno#ci ogólnej, jak-
kolwiek u osób z upo#ledzon& tolerancj& wysi!ku w prze-
biegu niewydolno#ci serca dochodzi do zmian w transmi-
sji bod'ca termalnego i jego odbiorze przez podwzgórze
i o#rodki korowe. Skotzko podkre#la istotn& rol" czynnika
psychicznego w percepcji stopnia nasilenia objawów nie-
wydolno#ci serca przez chorego [18]. 

Niektórzy badacze potwierdzaj& bezpo#redni zwi&zek
pomi"dzy aktywno#ci& o#rodka termoregulacji a odpowie-
dzi& z baroreceptorów t"tniczych. Wed!ug Kamiya i wsp.
wzrost temperatury wewn"trznej modyfikuje napi"cie w!ó-
kien wspó!czulnych unerwiaj&cych mi"#nie szkieletowe
poprzez wp!yw na odruch z baroreceptorów t"tniczych.
Przypuszcza si", %e jest to mo%liwe dzi"ki obecno#ci bez-
po#rednich po!&cze( nerwowych pomi"dzy uk!adem ter-
moregulacyjnym a elementami !uku odruchowego baro-
receptorów [19]. Dotychczas przeprowadzone badania
kliniczne i eksperymentalne potwierdzaj& istotny udzia!
zaburze( odruchu z baroreceptorów t"tniczych w patofi-
zjologii schorze( uk!adu sercowo-naczyniowego, w tym
choroby wie(cowej i przewlek!ej niewydolno#ci serca [20].
Badania eksperymentalne sugeruj& istotny udzia! odruchu
z baroreceptorów t"tniczych w modulacji powierzchowne-

RRyycciinnaa  22..  Mechanizm termoregulacji w przewlek!ej niewydolno#ci serca
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go przep!ywu naczyniowego b"d#cego wa$nym ogniwem
termoregulacji [21]. Z kolei wg Charkoudiana w!ókna uk!a-
du wspó!czulnego odpowiadaj#ce za regulacj" przep!ywu
skórnego maj# istotny udzia! w regulacji odruchu z baro-
receptorów t"tniczych [22]. Aktywacja uk!adu wspó!czul-
nego odpowiada w 80–90% za wzrost przep!ywu przez na-
czynia skórne w trakcie zwi"kszonej termogenezy
zwi#zanej z wysi!kiem fizycznym. Podczas hipertermii prze-
p!yw krwi w naczyniach skórnych wzrasta do 6–8 l/min,
co oznacza, $e istotny procent pojemno%ci minutowej ser-
ca jest kierowany do skóry w warunkach istotnego wzro-
stu temperatury wewn"trznej cia!a cz!owieka [4]. Regula-
cja przep!ywu krwi przez naczynia skórne jest wi"c
wa$nym ogniwem utrzymania homeostazy termoregula-
cyjnej i naczyniowo-sercowej w trakcie wysi!ku fizyczne-
go zarówno u osób zdrowych, jak i chorych z przewlek!#
niewydolno%ci# serca [13, 23]. 

Z kolei wg Nybo i wsp. obserwowany wzrost %redniej
temperatury cia!a w trakcie wysi!ku fizycznego jest cz"-

%ciowo spowodowany zwi"kszon# produkcj# prozapalnych
cytokin TNF-! i IL-10, których zwi"kszon# aktywno%& ob-
serwuje si" tak$e u chorych z przewlek!# niewydolno%ci#
serca [24, 25]. Powy$sze badania potwierdzaj# obecno%&
wzajemnych relacji pomi"dzy o%rodkami termoregulacji
a neurohumoralnymi i immunologicznymi mechanizmami
reguluj#cymi prac" uk!adu sercowo-naczyniowego zarów-
no w warunkach fizjologicznych, jak i w przebiegu niewy-
dolno%ci serca (Ryciny 2. i 3.).

Wed!ug Macka i wsp. istnieje istotna zale$no%& pomi"-
dzy uk!adem termoregulacyjnym oraz sercowo-p!ucnym,
szczególnie na poziomie aktywno%ci neuronalnej [26]. Do-
tychczasowe badania eksperymentalne na zwierz"tach
wykaza!y du$# wra$liwo%& na zmiany temperatury we-
wn"trznej j#dra olbrzymiokomórkowego istotnie zwi#za-
nego z regulacj# czynno%ci uk!adu kr#$enia [4]. Wielu ba-
daczy podkre%la znaczenie regularnego treningu fizycznego
dla zwi"kszenia tolerancji organizmu na wzrost tempera-
tury wewn"trznej w trakcie wysi!ku. Wed!ug McLellana

RRyycciinnaa  33..  Termoregulacja w przewlek!ej niewydolno%ci serca oraz u osób o niskiej wydolno%ci fizycznej w trak-
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niefektywne dzia"anie 
obwodowych i centralnych 

mechanizmów termoregulacji

kora mózgowa

dalszy nadmierny
wzrost temperatury

zaburzenia percepcji
bod$ca termicznego

stymulacja o!rodków
termoregulacji w podwzgórzu

zwi#kszona produkcja 
cytokin przez pracuj%ce 

mi#!nie szkieletowe
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zwi!kszona wydolno"# uk$adu kr%&enia pod wp$ywem re-
gularnego d$ugotrwa$ego wysi$ku fizycznego pozwala
na znacznie wi!kszy wzrost temperatury wewn!trznej
do momentu wyst%pienia objawów zm!czenia [8]. Wzrost
temperatury wewn!trznej podczas sesji treningowych mo-
&e inicjowa# proces „przyzwyczajania” o"rodków korowych
do nasilonego nap$ywu bod'ca termalnego [8]. Miyamo-
to i wsp. wykazali istotny pozytywny wp$yw kontrolowa-
nej ekspozycji chorych z przewlek$% niewydolno"ci% serca
na bodziec termalny (gor%ce k%piele, sauna). Autorzy
stwierdzali nie tylko istotn% popraw! funkcji "ródb$onka
naczyniowego i parametrów hemodynamicznych serca,
lecz równie& subiektywnie odczuwan% popraw! jako"ci &y-
cia chorych [27].

PPii!!mmiieennnniiccttwwoo

1. Wassermann K, Sue YD, Hansen JE, et al. Principles of Exercise
Testing and Interpretation: Including Pathophysiology and Clinical
Applications. Lippincott Wiliams & Wilkins, Philadelphia 2004; 2-67. 

2. Ponikowski PP, Chua TP, Francis DP, et al. Muscle ergoreceptor
overactivity reflects deterioration in clinical status and
cardiorespiratory reflex control in chronic heart failure. Circulation
2001; 104: 2324-30. 

3. Guyton AC, Hall JE. Textbook of Medical Physiology, 11th ed. WB
Saunders, Philadelphia 2006; 1055-66.

4. Traczyk WZ, Trzebski A. Fizjologia cz$owieka z elementami fizjologii
stosowanej i klinicznej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa
2004; 445-628. 

5. Linnane DM, Bracken RM, Brooks S, et al. Effects of hyperthermia
on the metabolic responses to repeated high-intensity exercise.
Eur J Appl Physiol 2004; 93: 159-66.

6. González-Alonso J, Teller C, Andersen SL, et al. Influence of body
temperature on the development of fatigue during prolonged
exercise in the heat. J Appl Physiol 1999; 86: 1032-9.

7. Gonzalez-Alonso J, Calbet JA, Nielsen B. Metabolic and
thermodynamic responses to dehydration-induced reductions in
muscle blood flow in exercising humans. J Physiol 1999; 15: 577-89.

8. McLellan TM. The importance of aerobic fitness in determining
tolerance to uncompensable heat stress. Comp Biochem Physiol
A Mol Integr Physiol 2001; 128: 691-70.

9. Drust B, Rasmussen P, Mohr M, et al. Elevations in core and
muscle temperature impairs repeated sprint performance. Acta
Physiol Scand 2005; 183: 181-90.

10. Travlos AK, Marisi DQ. Elevation of core temperature and mental
functioning. Percept Mot Skills 1996; 83: 219-25.

11. Travlos AK, Marisi DQ. Perceived exertion during physical exercise
among individuals high and low in fitness. Percept Mot Skills 1996;
82: 419-24.

12. Simmons SE, Saxby BK, McGlone FP, et al. The effect of passive
heating and head cooling on perception, cardiovascular function
and cognitive performance in the heat. Eur J Appl Physiol 2008;
104: 271-80.

13. Skalik R, Wo'niak W, Janocha A, et al. Effect of dynamics and
timing of thermal response to incremental short lasting physical
effort on cognitive functions and cardiopulmonary capacity in
athletes. Gazz Med Ital (w druku).

14. Nybo L, Nielsen B. Perceived exertion is associated with an altered
brain activity during exercise with progressive hyperthermia. J Appl
Physiol 2001; 91: 2017-23.

15. Thomas MM, Cheung SS, Elder GC, et al. Voluntary muscle
activation is impaired by core temperature rather than local muscle
temperature. J Appl Physiol 2006; 100: 1361-9. 

16. Nielsen B, Nybo L. Cerebral changes during exercise in the heat.
Sports Med 2003; 33: 1-11.

17. Havenith G, Coenen JM, Kisternaker L, et al. The relative influence
of body characteristics on humid heat stress response. Eur J Appl
Physiol Occup Physiol 1995; 70: 270-9.

18. Skotzko CE. Symptom perception in CHF: (why mind matters).
Heart Fail Rev 2009; 14: 29-34. 

19. Kamiya A, Michikami D, Hayano J, et al. Heat stress modifies
baroreflex function independently of heat-induced hypovolemia.
Jpn J Physiol 2003; 53: 215-22.

20. Mousa TM, Liu D, Cornish KG, et al. Exercise training enhances
baroreflex sensitivity by an angiotensin II-dependent mechanism
in chronic heart failure. J Appl Physiol 2008; 104: 616-24.

21. Ryan KL, Taylor WF, Bishop VS. Arterial baroreflex modulation
of heat-induced vasodilation in the rabbit ear. J Appl Physiol 1997;
83: 2091-7.

22. Charkoudian N. Skin blood flow in adult human thermoregulation:
how it works, when it does not, and why. Mayo Clin Proc 2003;
78: 603-12.

23. Cui J, Arbab-Zadeh A, Prasad A, et al. Effects of heat stress on
thermoregulatory responses in congestive heart failure patients.
Circulation 2005; 112: 2286-92.

24. Nybo L, Nielsen B, Pedersen BK, et al. Interleukin-6 release from
the human brain during prolonged exercise. J Physiol 2002; 542:
991-5.

25. Torre-Amione G. Immune activation in chronic heart failure. Am 
J Cardiol 2005; 95: 3C-8C.

26. Mack G, Nishiyasu T, Shi X. Baroreceptor modulation of cutaneous
vasodilator and sudomotor responses to thermal stress in
humans. J Physiol 1995; 483: 537-47.

27. Miyamoto H, Kai H, Nakaura H, et al. Safety and efficacy
of repeated sauna bathing in patients with chronic systoli heart
failure: a preliminary report. J Card Fail 2005; 11: 432-6.


