
Tinh trùng hoá lỏng nhanh là bệnh gì, 
cách khắc phục 

Tinh trùng hóa lỏng nhanh là hiện tượng tinh trùng bỗng hóa lỏng 
nhanh sau khi xuất tinh. Cũng như đây có thể là triệu chứng thể hiện 
tinh trùng yếu, gặp vấn đề nếu như kéo dài có thể làm suy giảm chất 
lượng tinh trùng và dễ gây nên vô sinh ở đàn ông. Vậy như thế nào là 
tinh trùng hóa lỏng nhanh, có chữa như thế nào? 

Tinh trùng hóa lỏng nhanh ở nam giới là bị sao? 

 

Khi mới "ra lò", tinh dịch sẽ có độ sệt nhất định và bắt đầu hóa lỏng từ 
từ sau khoảng 15 - 20 phút. Cho nên nếu tinh trùng hóa lỏng 
nhanh sau khi xuất tinh tầm 3 - 5 phút, đó có khả năng là biểu hiện của 
tinh trùng lỏng. 

Trường hợp này là triệu chứng của việc tinh dịch chứa số lượng tinh 
trùng quá thấp, tinh trùng bị dị tật cũng như yếu ớt, không có thể di 
động hay di chuyển khá kém và chậm. Điều này tác động rất lớn tới 
việc có con của các cặp vợ chồng. 

Không chỉ vậy, có các hiện tượng vẫn chỉ ra nam giới có tinh dịch lỏng 
mặc dù chất lượng tinh trùng vẫn đủ mạnh khỏe, thế nhưng tỉ lệ này là 
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rất thấp. Để xác định được tinh trùng có khỏe thật không thì bạn phải 
tới những cơ sở chuyên khoa chuyên khoa có đáng tin cậy để làm 
những xét nghiệm. 

Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng tinh trùng hóa 
lỏng nhanh ở nam 

Có khá nhiều nguyên do dẫn tới việc tinh trùng hóa lỏng bao gồm thói 
quen, chế độ dinh dưỡng hoặc bệnh lý ở bộ phận sinh dục nam. 

☛ Bởi bệnh lý 

Bệnh lý ở cơ quan sinh dục nam cũng có khả năng là lý do dẫn tới tinh 
trùng hóa lỏng nhanh như: 

❏ Do bẩm sinh 

Các bệnh lý có khả năng tác động tới chất lượng tinh trùng, chức năng 
sinh tinh, nuôi dưỡng tinh trùng cũng như phóng tinh gặp phiền phức. 
Tiêu biểu là lạc tinh hoàn (tinh hoàn ẩn); các dị tật bộ phận sinh dục 
như teo tinh hoàn, thắt ống dẫn tinh… 

❏ Do nhiễm trùng 

Nhiễm trùng đường ân ái dẫn đến viêm nhiễm bộ phận sinh sản hay 
một số bệnh lý x.hội (như bệnh lậu) cũng là một trong các tác nhân 
bệnh lý gây ít tinh trùng. 

❏ Rối loạn hormone 

Hormone sinh dục nam là yếu tố đảm bảo chất lượng cũng như số 
lượng tinh trùng. Những hormone vai trò này được tạo ra do tuyến yên, 
vùng dưới đồi hoặc ngay trong tinh hoàn. Hầu như sự rối loạn hormone 
nào liên quan cũng đều ảnh hưởng tới việc sản xuất và số lượng tinh 
trùng. 

❏ Giãn tĩnh mạch thừng tinh 



Đây là lý do thường xảy ra gây ra vô sinh ở phái mạnh. Bệnh không chỉ 
ảnh hưởng tới số lượng mà chất lượng tinh trùng cũng thấp hơn. 

❏ Khối u 

Khối u không bình thường, có khả năng là ác tính hoặc lành tính trong 
tinh hoàn đều ảnh hưởng đến chức năng sản xuất tinh trùng của phái 
nam. 

☛ Do lối sống sống 

Những thói quen sinh hoạt, dinh dưỡng không lành mạnh cũng giảm 
lượng tinh trùng và ảnh hưởng tới khả năng sinh sản của phái mạnh. 

❏ Không xuất tinh do đạt khoái cảm 

Lượng tinh trùng xuất ra sẽ không ít nhất lúc nam giới đạt cực khoái. 
Tuy nhiên không ít đàn ông nhầm lẫn về lượng nhỏ tinh dịch và tinh 
trùng rỉ ra ở màn dạo đầu hay chưa tới cực khoái. 

❏ Xuất tinh thường xuyên 

Tần suất giao hợp hay thủ dâm dày đặc đều đặn (nhiều lần trong ngày) 
sẽ làm cho lượng tinh trùng cũng như tinh dịch không kịp tái tạo. Hiện 
tượng này sẽ làm cho lần xuất tinh đầu sẽ nhiều, sau sẽ ít dần cũng 
như loãng hơn, không ít hơn có khả năng không xuất tinh lúc đạt cực 
khoái. 

❏ Dinh dưỡng thiếu kẽm 

Trường hợp thiếu kẽm làm cho tinh dịch loãng thường thấy ở những 
nam giới gặp vấn đề ở sức đề kháng. Lúc đấy, cơ thể xem tinh trùng là 
nguyên nhân lạ và sản sinh kháng thể chống lại. Việc bổ sung đủ lượng 
kẽm vừa làm giảm tác dụng của kháng thể kháng tinh trùng vừa tăng 
số lượng tinh trùng. Song với trường hợp này, bác sĩ vẫn khuyên nam 
giới nên tự giác khám, chữa trị sớm. 

❏ Sử dụng nhiều lần đồ uống có cồn hay chất kích thích 



Dùng thuốc lá, lạm dụng rượu, bia cũng như chất kích thích cũng sẽ 
làm tác động đến chất lượng của tinh trùng cũng như chức năng sinh 
sản của phái mạnh. 

Để biết xác thực lý do dẫn tới tinh trùng hóa lỏng nhanh phải được tiến 
hành do một số chuyên gia nam khoa đáng tin cậy. 

Phương pháp nhận biết tinh trùng mạnh khỏe 

Tinh trùng là tế bào đơn bội lúc kết hợp với trứng sẽ tạo ra hợp tử. Hợp 
tử này có đủ toàn bộ bộ nhiễm sắc thể sẽ phát triển thành phôi thai. 
Tinh trùng càng mạnh khỏe thì khả năng đậu thai thành công sẽ càng 
cao hơn. 

Tinh dịch là hỗn hợp gồm chất dịch của những cấu trúc thuộc hệ thống 
sinh sản quý ông và tinh trùng. Do đó bạn có thể dựa vào tình trạng của 
tinh dịch để phát hiện được tình trạng của tinh trùng. 

Theo những bác sĩ nam học san sẻ, tinh dịch của các phái mạnh khỏe 
khoắn, không còn có bệnh lý sẽ có những biểu hiện có khả năng quan 
sát được như sau: 

► Tinh dịch thường có màu trắng đục hay xám. 

► Tinh dịch ở dạng sền sệt dính và sẽ hóa lỏng sau tầm 20 - 30 phút 
lúc đàn ông phóng tinh. Thời gian hóa lỏng tối đa là 60 phút. 

► Có mùi hăng, tanh đặc thù, không hề có mùi hôi. 

Đây là một số triệu chứng cho thấy tinh trùng của bạn khỏe mạnh. Nên 
chú ý sinh hoạt điều độ để giúp cho cơ thể được mạnh khỏe và chất 
lượng tinh trùng được đảm bảo. 

Không chỉ vậy, việc nhận biết tinh trùng khỏe thông qua kiểm tra tinh 
dịch đồ là phương pháp kiểm tra chất lượng tinh trùng chính xác nhất. 
Bác sĩ sẽ tiến hành lấy dòng tinh dịch của bạn đem phân tích dưới kính 
hiển vi để theo dõi những vấn đề như: Độ di động, chức năng chuyển 
động của tinh trùng. Hình dáng tinh trùng phổ thông, số lượng tinh trùng 
bất thường.... Thông qua kết quả xét nghiệm tinh dịch đồ y bác sĩ sẽ 



nắm được xác thực tình trạng tinh trùng của bạn. Giúp đánh giá sơ bộ 
về chức năng sinh sản của phái nam. 

Xem thêm thông tin: tổng hợp hình ảnh tinh trùng loãng thế nào 
và giải pháp chữa 

Tìm hiểu cách chữa trị tinh trùng hóa lỏng hiệu nghiệm 
đảm bảo 

 

Chất lượng của tinh trùng vẫn có khả năng cải thiện được thông qua 
các giải pháp như: 

✎ Dùng thuốc 

Phụ thuộc vào một số nguyên do tinh trùng hóa lỏng nhanh mà bác sĩ 
sẽ kê một số đơn thuốc thích hợp để cánh mày râu cải thiện chất lượng 
tinh trùng như: 

 Thuốc bổ sung nội tiết tố, giúp cải thiện chức năng của tinh hoàn. 
 Viên bổ sung kẽm, hỗ trợ tinh trùng mạnh khỏe cũng như vận 

động tốt hơn. 
 Sử dụng kháng sinh nếu như bạn bị viêm tinh hoàn, nhiễm khuẩn, 

bệnh lậu,... 

✎ Thực hiện phẫu thuật 
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Đối với các trường hợp cánh mày râu có tinh trùng hóa lỏng bởi bị giãn 
tĩnh mạch bìu, dị tật,... Thì bạn phải xem xét việc phẫu thuật điều chỉnh 
các dị tật ở cơ quan sinh dục, từ đấy khả năng sản xuất tinh trùng mới 
được cải thiện. 

✎ Một số phương pháp phòng tránh tinh trùng hóa lỏng tại nhà 

- Giảm thiểu một số hành động làm tăng nhiệt độ tinh hoàn như: Ngâm 
bản thân mình trong nước nóng, mặc quần lót ôm sát, để laptop lên 
đùi... 

- Ăn uống lành mạnh, đủ dưỡng chất. Đặc biệt lưu ý bổ sung các thực 
phẩm tốt cho chất lượng tinh binh như: sản phẩm có folate, các dòng 
ngũ cốc, cá béo có nhiều vitamin. Các mẫu thực phẩm chứa không ít 
omega 3 sẽ giúp cải thiện cấu trúc cũng như số lượng tinh trùng. 

- Thường xuyên tập thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe. Nâng cao 
hệ miễn dịch cho cơ thể. 

- Giảm bớt sử dụng những mẫu thực phẩm có chứa chất kích thích, 
chứa cồn làm giảm tình huống sức khỏe tinh binh như: rượu. Bia, thuốc 
lá,... 

- Tránh stress thường xuyên, cố gắng duy trì tâm lý luôn được dễ chịu, 
hạnh phúc. 

- Lúc có những khác thường tại vùng nhạy cảm hay có bệnh lý ở bộ 
phận sinh sản nên kịp thời khám cũng như điều trị sớm nhất có thể. 

Hy vọng sau khi đọc xong bài viết này bạn có khả năng hiểu hơn tinh 
trùng hóa lỏng nhanh là bị sao, phương pháp nhận biết và tìm được 
phương pháp điều trị hiệu quả. 
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