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Què és

Els xanglots són contraccions repetides e involuntaries produïdes pel 
diafragma quan s'irrita. El diafragma és un múscul aamb forma de 
paracaigudes que es troba davall del pulmons entre el tórax i 
l'abdomen. Ajuda a realitzar el procés de la respiració i puja i baixa 
per a que el pulmons puguen inspirar i expirar. Quan aquest es 
contrau o es dilata es quan inhalem i exhalem. Qui controla aquests 
moviments és el nervi frénic. Quan el diafragma patix algun 
problema, no ens permet respirar amb normalitat.





Per què s'irrita el diafragma

El diafragma normalment s'irrita per menjar mol ràpip, per menjar 
grans quantitats, per menjara temperaures molt diferents, pels 

nervis, l'ansietat o altres emocions fortes, per consumir tabaco i 
alcohol, o per tindre ja anteriorment l'estòmac o la gola irritats.



Cóm es produeix

El soroll que aconpanya el procés prové de l'entrada de l'aire en la 
laringe, que al portar velocitas diferents per al cos ho rebutja. La 

laringe ho manifesta per mitjà de la glotis, l'obertura superior de la 
boca i l'órgan de la veu , que es tanca en un acte reflectisci provoca 

l'estrany so que dona nom al problema: “ hip”



Diferents tipus de xanglots

Hi han diversos tipus de xanglots, un de ells és el xanglot persistent i 
altre el xanglot incorregible, encara que existeixen altres tipus.

- Xanglot persistent: Pot mantindre's fins a dos dies. Aquest tipus pon 
tindre un origen psicològic , encara que en casos puntuals pot 
respondre a complicacions més serioses , com la pneumònia, 

l'alcoholisme i la meningitis o pancreatitis. Encara que afecten un 
mínim de la població , sol ser abans del majors de 50 anys.

- Xanglot incorregible: Es pot mantindre més d'un mes i sol estar 
associat normalment amb problemes del sistema nerviós central, de 

salut o metabólics.





Remedis

Hi han diversos remedis per a dirle adeu al xanglot, alguns són:
- Posarnos una cullerada de sucre o de mel davall de la llengua ja que 

fa que e cos es relaxe i canvie el ritme de la respiració, la qual cosa 
també por calmar el xanglot.

- Beure amb el got pel bord més allunyat.
- Contindre la respiració uns segons.
- Un esglai.
- Mossegar una llima.
- Beure un got d'aigua freda ràpidament.
-Respirar en una bossa de paper.
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