
Kouření a sexuální problémy

Prof.PhDr.Petr Weiss,PhD.

Vědecký sekretář Sexuologické 
společnosti ČLS JEP

Sexuologický ústav 1.LF UK a VFN



Následky kouření cigaret na 
sexualitu u mužů

• Vliv na schopnost erekce

• Vliv na plodnost



Zhoršení schopnosti erekce penisu 
u kuřáků:

1. Nikotin zužuje cévy, včetně cév zásobujících 
penis

Další dva účinky potvrzeny zatím pouze 

experimentálně:

• Nikotin ovlivňuje přímo systém NO, který 
nastartovává proces erekce (snižuje jeho 
obsah ve výstělce cév)

• Ovlivňuje genovou expresi (působí na erekci už 
na genové úrovni)



Australská studie (Millet a spol., 
2006):

• 8367 mužů ve věku 16 – 59 let
• 27 % z nich kuřáci
• Výskyt poruch erekce se zvyšoval přímo 

úměrně s počtem vykouřených cigaret
• Výskyt poruch erekce se zvyšoval i s 

výskytem cukrovky a kardiovaskulárních 
chorob

• Mírné užívání alkoholu (1 až 4 skleničky 
denně) snížilo výskyt poruch erekce



Čínská studie (He a spol., 2007)

• 7684 mužů ve věku 35 – 74 let, zdraví, sexuálně 
aktivní, bez cévního onemocnění

• U kuřáků o 41 % vyšší riziko poruchy erekce 

• Vyšší riziko přímo úměrné počtu vykouřených 
cigaret:

– Do 10 cigaret o 27 %

– 10 až 20 cigaret o 45 %

– Nad 20 cigaret o 65 %



Vliv kouření na plodnost u mužů

Výsledky výzkumů zatím nejednotné, 
naznačují u kuřáků ve srovnání s 
nekuřáky:

• Snížení objemu ejakulátu u kuřáků více 
než 16 cigaret denně

• Snížení životnosti spermií
• Snížení pohyblivosti (motility) spermií
• Snížení plodnosti dokonce i u synů matek 

uměle oplodněných, které během 
těhotenství kouřily



Dánská studie (Bamlau-Hansen a 
spol., 2005)

• 2542 mužů
• U kuřáků nižší hladiny testosteronu
• U kuřáků nižší koncentrace spermií o 19 %
• Dozrávání spermií trvá tři měsíce, před 

pokusem o otěhotnění je potřeba alespoň 
po tuto dobu zanechat kouření



Závěry

• Kouření zhoršuje schopnost erekce u 
mužů 

• Kouření pravděpodobně snižuje plodnost u 
mužů

• Závažnost následků kouření se zvyšuje s 
počtem vykouřených cigaret

• Následky kouření na sexualitu mužů se 
sčítají – proto se projeví spíše až ve 
starším věku, kdy jsou už často nevraté


