
Tinh trùng loãng có mang thai được 
không 

Tình trùng loãng thường xảy ra ở phái nam và là một trong những tác 
nhân làm giảm chất lượng tinh trùng khiến cho tỷ lệ đậu thai trở thành 
khó khăn. Vậy tinh trùng loãng có có bầu được không, cách khắc phục 
như thế nào tham khảo thêm trong bài viết dưới đây. 

Tinh trùng loãng ở nam là bị gì? 

Theo những thông tin y khoa, thể tích tinh dịch của một người khỏe 
mạnh trong một lần xuất tinh sẽ nằm trong khoảng từ 2-5 ml. Ở trạng 
thái bình thường, trong 1ml tinh dịch sẽ chứa hơn 20 triệu con tinh trùng 
(tổng số tinh trùng sẽ lớn hơn 40 triệu con). Những con khỏe mạnh vận 
động vào bộ phận sinh dục nữ để hình thành quy trình thụ thai. 

Nếu đấng mày râu không đạt được mức độ này ( nhỏ hơn 2ml hoặc 
tổng số tinh trùng dưới 40ml), khá có thể đã bị tinh trùng loãng. 

Khi tinh trùng yếu cũng như loãng, đấng mày râu sẽ thấy tinh dịch xuất 
ít, có màu trong suốt, mùi tanh khác thường và hóa lỏng kịp thời sau 
lúc xuất tinh. 

Tinh trùng loãng có mang thai được không? 

Việc một số cặp đôi không thể thụ thai mặc dù họ có chuyện yêu định 
kỳ 2 - 3 lần/ tuần. Một trong những nguyên do hay thấy đấy là phái nam 
bị tinh trùng loãng. 

Theo nghiên cứu suy nghĩ rằng, tỷ lệ quý ông bị tinh trùng loãng hoặc 
tinh trùng dị dạng lên tới 50%. 

Dù tinh trùng loãng không trực tiếp gây ra vô sinh ở nam, nhưng nếu 
không chữa trị kịp, không còn có biện pháp cải thiện số lượng tinh trùng 
thì về lâu dài sẽ làm chất lượng tinh trùng giảm sút. Lúc này, tỷ lệ tinh 
trùng có khả năng tiếp cận với trứng cực thấp, không đủ "năng lực" để 



xuyên thông qua lớp vỏ tế bào trứng. Cũng như dĩ nhiên sẽ gây ra vô 
sinh. 

Vậy tinh trùng loãng có mang thai được không? Câu trả lời là Có. 
Mặc dù vậy, nếu người phổ thông có tỷ lệ thụ thai thành công chỉ 
khoảng 5% thì ở các phái nam bị tinh trùng loãng, tỷ lệ này sẽ thấp hơn 
rất nhiều. 

Theo đấy, mức độ loãng của tinh trùng sẽ quyết định tới khả năng thụ 
thai. Người mắc tinh trùng loãng rất khó có con nếu như không ứng 
dụng một số biện pháp chữa phù hợp với tình trạng bệnh. 

- Khi nồng độ dưới 1 triệu tinh trùng/ml: Mức độ này hết sức nặng nề. 
Để có con ngẫu nhiên, bệnh nhân sẽ phải làm thụ tinh nhân tạo. Tinh 
trùng của người bệnh sẽ được thu không ít lần. Sau đó nó sẽ được lọc 
rửa và chọn lọc kỹ càng, rồi được bơm vào buồng tử cung. 

- Lúc nồng độ tinh trùng từ 1 – 10 triệu/ml: người bị bệnh có khả năng 
có con bình thường khi áp dụng thụ tinh nắp cổ tử cung hoặc thụ tinh 
trong tử cung. 

- Khi nồng độ tinh trùng từ 10 – 20 triệu/ml: Tỉ lệ thụ thai thành công 
vẫn còn nhiều. Tuy vậy hiệu quả nhất, người mắc bệnh nên ứng dụng 
một thói quen khoa học, tiến hành chế độ dinh dưỡng thích hợp. Cùng 
với đó người bệnh cũng nên kết hợp sử dụng những thuốc, các thực 
phẩm bảo vệ sức khỏe làm gia tăng số lượng tinh binh. 

Triệu chứng phát hiện tinh trùng loãng ở nam giới 

Vấn đề bắt buộc quan tâm là làm sao biết được bản thân có bị mắc 
phải chứng bệnh tinh trùng loãng hoặc không? 

❖ Thứ nhất: Có 3 biểu hiện đặc thù và cơ bản nhất để nhận biết triệu 

chứng tinh trùng loãng, chỉ cần qua quan sát thông thường: 

Mỗi lần xuất tinh mà thấy lượng tinh dịch ít thì thường sẽ đi kèm với 
lượng tinh trùng cũng ít theo (có thể hiểu là tinh trùng loãng trong tinh 
dịch ) 
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Lưu ý: thi thoảng việc tình huống sức khỏe không tốt hay quan hệ vô 
cùng nhiều lần trong ngày cũng có khả năng khiến cho quy trình sản 
xuất tinh dịch không như mong đợi, và kết quả là tinh dịch bị loãng, chất 
lượng tinh trùng cũng bởi vì vậy mà suy giảm. 

 Lúc ban đầu quan sát có khả năng nhìn tinh dịch trong như nước 
lã, tuy nhiên càng để kéo dài ( tầm 15 - 30 phút ) tinh dịch có tình 
trạng bước qua màu như nước vo gạo. 

 Tinh dịch vừa nhầy, vừa có mùi tanh rất khó chịu 

❖ Thứ hai: Nếu bằng quan sát bình thường mà không giúp nhìn được 

những biểu hiện trên thì lời khuyên hàng đầu dành cho quý ông là hãy 
đến ngay các cơ sở , trung tâm y tế có tiếng để làm một số xét nghiệm 
tinh dịch đồ. Bên cạnh đó có phương hướng giải quyết ngay lập tức 
trước khi có các ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe sinh sản của mình. 

Các ngăn ngừa tinh trùng loãng như thế nào hiệu quả? 

Phái nam khó đánh giá chính xác tình trạng tinh trùng loãng bằng mắt 
thường. Quy trình điều trị hiện tượng này cũng gặp rất nhiều trở ngại. 

Suy ra, ngay từ đầu, quý ông buộc phải thực hiện cách thức bảo vệ sức 
khỏe để ngăn chặn việc tạo thành tinh trùng loãng. Cách phòng chống 
cơ bản tới từ thói quen sinh hoạt và chế độ dinh dưỡng mỗi ngày. 

✔ Xây dựng chế độ dinh dưỡng phù hợp 

Lúc xây dựng chế độ ăn uống hợp lý, cơ thể sẽ được bổ sung dưỡng 
chất cần thiết. Rau, củ, trái cây tươi, dầu thực vật,... Đều là nhóm thức 
ăn có ích. Trong khi, chất kích thích như bia, rượu, thuốc lá có thể ảnh 
hưởng xấu đến chất lượng tinh trùng. Do vậy, nam giới nên giảm thiểu 
nhóm thực phẩm có hại để bảo vệ sức khỏe sinh sản. 

✔ Duy trì thói quen tốt 

Một trong các yếu tố hậu quả tới quy trình làm tình là tâm lý. Lúc tâm 
trạng thoải mái, một số cặp đôi sẽ đạt khoái cảm nhanh cũng như dễ 



dàng. Lúc này, đàn ông cũng giảm tỉ lệ gặp tổn thương tại vùng nhạy 
cảm. 

Bên cạnh đó, cánh mày râu nên quan hệ thủy chung cũng như không 
lạm dụng hoạt động thủ dâm. Hàng ngày, bạn nên tập luyện thể dục, 
thể dục để tăng cường chất lượng tinh trùng. Không chỉ thế, việc rèn 
luyện thân thể cũng giúp phái nam có một cơ thể dẻo dai. 

✔ Khám tình huống sức khỏe đều đặn 

Mỗi phái mạnh nên đi khám sức khỏe tổng quát 2 lần/ năm. Hoạt động 
này giúp những quý ông sớm phát hiện những bất bình thường trong 
cơ thể. 

Khi khám bệnh thường xuyên, cánh mày râu có thể theo dõi cả số 
lượng lẫn chất lượng tinh trùng. Khi nhận thấy triệu chứng khác 
thường, b.sĩ sẽ có phương pháp kiểm soát nhanh chóng. Thành thử, 
đàn ông cũng bảo vệ tốt sức khỏe sinh sản. 

 

Bài viết trên là các mách nhỏ về tinh trùng loãng có mang thai được 
không, hy vọng trả lời rõ về những thắc mắc mà những cặp đôi gặp 
phải nếu như chẳng may gặp hiện tượng này. Chủ động ngăn ngừa và 
điều trị sớm giúp những bạn bảo vệ sức khỏe sinh sản toàn diện hơn! 
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