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ÖZET
Hipogonadlarda psikiyatrik sorunlara sıklıkla rastlanmaktadır. Çalışmada hipogonad erkeklerin benlik saygılarımn araştırılması amaçlanmıştır. 187 hipogonatropik ve I 3'ü hipergonadotropik hipogonad olmak üzere
toplam 31 olgu Rosenberg Benlik Sayg ısı Ölçeği ile değerlendirilmiştir. Hipergonadotropik grupta daha belirgin
olmak üzere hipogonadların benlik sayg ılarında azalma olduğu saptanmıştır.
Anahtar kelimeler: Hipergonadotropik hipogonadizm, hipogonadotropik hipogonadizm, benlik sayg ısı
Düşünen Adam; 1998, 11 (1): 13-15

a

SUMMARY

pe
cy

The hypogonads came across with the psychiatric problems more often. In this study we searched the self esteem
of the hypogonad men. 18 hypogonadotropik and 13 hypergonadotropic ; totally 31 cases assessed by Rosenberg
Self-Esteem scale. As its observed the decreasing of the self esteem of hypogonads which is more common in
hypergonadotropic group.
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GİRİŞ

Hipogonadizm spennatozoa üretimi ve testesteron
salınımı bozukluğunun olduğu, sonuçta infertilite,
sekonder seks karakterlerinde yetersiz geli şmenin ve
enukoid vücut yapısının görüldüğü bir klink tablodur. Patoloji hipotalamik pituiter aks veya testiküler kökenli olabilir.
Hipotalamik pituiter aks kökenli ise hipogonadotropik hipogonadizm, testiküler kökenli ise hipergonadotropik hipogonadizm ad ım almaktadır (1).
Her iki bozukluğun klinik görünümü infertilite, sekonder seks karakterlerinde yetersiz geli şme şeklinde ortak olup, hormonal profilleri ve ruhsal belirti
yansımalar farklılık göstermektedir (1 '2).

Kendini değerli hissetme, yeteneklerini, bilgilerini
ortaya koyabilme, başarma, toplum içinde be ğenilir
olma, sevilen olma, bedensel özelliklerini kabul ve
benimseme benlik saygısının oluşmasında önde
gelen etkenlerdir (3 '4). Bedensel bozukluğu olanlar
ise kendini değersiz algılar ve benlik saygılan düşer
(5).

Çalışmalarda hipogonadlann benlik sayg ılarında
düşme olduğu ve bu olgularda sıklıkla anksiyete bozulduklan, duygudurum bozuklukları meydana geldiği saptanmıştır (2) .
Bu çalışmada hipogonadotropik ve hipergonadotropik hipogonadların benlik saygılanmn araştırılması
ve karşılaştınlması amaçlanmıştır.
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Tablo 1. Olguların sosyodemografik özellikleri

GEREÇ ve YÖNTEM
Çalışma GATA Endokrinoloji Bilim Dalı kliniğinde
yatan, öykü, muayene ve hormonal incelemeleri sonucu hipogonadizm tanısı alan toplam 31 olgu ile
gerçekleştirilmiştir. Olguların 18'i hipogonadotropik
hipogonad ve 13'ü hipergonadotropik hipogonad
olarak değerlendirilmiştir.

Hipogonadotropik
hipogonadizm
orttss

Hipergonadotropik
hipogonadizm
orttss

22.00-±2.44
n (%)

22.0012.12
n (%)

18 (100)

13 (100)

ilkokul
Ortaokul
Lise
Yüksekokul

12 (66.7)
2 (11.1)
3 (16.7)
1 (5.6)

6 (46.2)
3 (23.1)
4 (30.8)

Toplam

18 (100)

13 (100)

Yaş (yıl)
Medeni durumu

Bekar
'öğrenimi

Olgularda aranan özellikler
1. 18 yaşın üzerinde olması,
2. Hipogonadizm tamsmm puberte öncesi konulması,
3. Majör psikiyatrik bozukluk bulunmaması,
4. Testleri alabilecek öğrenim düzeyinde bulunması.

bulunmuştur. Tablo 2'de RBSÖ göre, hipogonadotropik ve hipergonadotropik hipogonadizm olgular ının benlik saygısı, eleştiriye duyarlılık, tartışmalara
katılma derecesi, baba ile ilişki ve psişik izolasyon
alt skala puan farkları anlamli bulunmuştur (p<.05).
Ayrıca grupların depresif belirtilerini gösteren depresif duygulamm ve anksiyete düzeylerini yans ıtan
psikosomatik belirtiler alt skalalanndan yüksek puan
aldıkları saptanmıştır (p>.05).
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Veri toplama araçları
Sosyodemografik (yaş, cinsiyet, medeni durum, ö ğrenim) özellikleri sorgulamak için yar ı yapılandınlmış bir form ve benlik sayg ısmı değerlendirmek
amacıyla Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği (RBSÖ)
kullanılmıştır. Laboratuar inceleme ve muayene sonucu bir endokrinolog tarafından hipogonadizm tanısı konan olgular bir psikiyatr tarafından değerlendirilmiş, form ve RBSÖ uygulanmıştır.

TARTIŞMA ve SONUÇ

istatistiksel işlemler
Sonuçlar ile SPSS bilgisayar program ı kullanılarak
yüzde, sıklık, ortalama ve Mann Whitney U testleri
değerlendirilmiştir.

BULGULAR

Tablo l'e göre olguların tamamı erkek ve bekar olup
eğitim durumları büyük oranda ilkokul düzeyinde

Benlik saygısı, kişinin kendisini benimseyip de ğer
vermesi, güven ve saygı duyması anlamında kullanılmaktadır. Büyük ölçüde zeka, görünüm, beden
yapısı gibi kişinin doğal özelliklerinin üzerine gelişir. Ayrıca deneyimler, kültür, aile, toplum ve ilişkilerden etkilenebilir Benlik saygısı, beden imgesi ve kendilik imgesi içiçe kavramlardır. Hipogonadizm sekonder seks karakterlerinin geli şmemesi

Tablo 2. Olguların RBSÖ puanları

RBSÖ alt skalas ı

Benlik saygısı
Kendilik kavramının sürekliliği
insanlara güvenme
Eleştiriye duyarl ılık
Depresif duygulanım
Hayalperestlik
Psikosomatik belirtiler
Kişilerarası ilişkilerde tehdit hissetme
Tartışmalara katılma derecesi
Ana-baba ilgisi
Babayla ilişki
Psişik izolasyon
* p‹.05

14

Hipogonadotropik/hipogonadizm
orttss

Hipergonadotropilığhipogonadizm
orttss

t

2.00-11.49
1.66±1.18
2.05±1.34
1.661-0.68
3.22±1.35
2.11±1.32
2.94±2.96
2.3310.68
0.271-0.46
2.16±2.06
5.50-11.09
0.771-0.64

3.15±1.51
1.69-1-0.94
2.7610.59
2.23±0.83
3.9211.65
2.1511.40
3.76±2.48
1.76±1.01
0.761-0.72
2.53±2.10
3.38±1.26
1.301-0.75

3.15±1.51
1.6910.94
2.7610.59
2.23±0.83
3.9211.65
2.15±1.40
3.76-±2.48
1.76-±1.01
0.76-10.72
2.53±2.10
3.38±1.26
1.301-0.75
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ve enükoid beden yap ısı nedeniyle beden imgesinde,
infertilite nedeniyle de kendilik imgesinde bozulmaya; sonuçta da benlik saygısının düşmesine yol açmaktadır.
Çalışmada hipergonadotropik hipogonadlarda daha
belirgin olmak üzere iki grupta da benlik sayg ısımn
düştüğü saptanmıştır. Aynca, grupların eleştiriye duyarlılık, tartışmalara katılma derecesi, baba ile ilişki
ve psişik izolasyon alt skala puan farklar ı da anlamlı
bulunmuş tur (p<.05). Hipergonadotropik ve hipogonadotropik hipogonadizmin sekonder seks karakterlerinde gelişmeme ve infertilite şeklinde benzer Minik profile sahip iken, psikiyatrik belirti yans ımalarmın birbirinden değişik bulunması farklı hormonal profil göstermeleri ile aç ıklanabilir. Karataş (7)
da depresif hastalarla yaptığı bir çalışmada hormonal farklılıkların belirti dağılımını etkileyebileceğini
göstermiştir (7) .

Benlik saygısı başta anksiyete bozukluklar ve depresyon olmak üzere birçok psikiyatrik tablo ile yakından ilgili bulunmaktadır. Ruhsal ve toplumsal
öğelerin yanısıra bedensel özellikler de benlik saygısı düzeyinde belirleyici rol oynamaktad ır. Aynı
klinik görünüm ancak, farkl ı hormonal profile sahip
hipergonadotropik hipogonadlar ile hipogonadotropik hipogonad olgular ın benlik saygısı ve diğer
ruhsal belirti yansımalannın değişik düzeyde görülmesi de bu düşünceyi desteklemektedir.
KAYNAKLAR
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Düşük benlik saygısı bireyde anksiyeteye neden olmaktadır. Çünkü düşük benlik saygısı kişide mantık
dışı reddedilme korkulanna, ele ştirilme kaygılarına,
sosyal ve kişiler arası ilişkilerde felaket beklentilerine yol açmaktadır (6) . Araştırmada, olguların
anksiyete düzeylerini yans ıtan psikosomatik belirtiler alt skalasından yüksek puan ald ıkları bulunmuştur. Araştıncılardan Bozkurt ve ark. (8) hipogonadlarda % 13.3 oranında sosyal fobi saptad ıklarını bildirmişlerdir. Bragagni ve ark. (9) da hipogonadizm olgulannda özellilde anksiyete bozukluklarını yaygın bulduklarını belirtmişlerdir.

Weiner ve Saussure, dü şük benlik saygısı olan kişilerin, bunun verdiği acılardan kurtulmak için narsistik doyumlar araddclann ı; bu durum nedeniyle de
bunlarda eleştiriye aşırı duyarlılık görüldüğünü savunmalctadırlar (6 ' 11). Bu çalışmalarda da RBSÖ sonuçlarına göre, hipergonadotropiklerde daha belirgin
olmak üzere hipogonadlann ele ştiriye aşın duyarlılık gösterdikleri bulunmu ştur.

Bibring, depresyonun düşük benlik saygısımn emosyonel anlatımı olduğunu vurgulamıştır (6) . Bu çalışmada, benlik sayg ılar' düşen hipogonad olguların
depresif duygulanım alt skalasından depresyona işaret eden yüksek puanlar ald ıldan saptanmıştır. Gözden geçirilen ara ştırmalarda hipogonadlarda majör
depresyon ve distiminin en yaygın psikiyatrik sorunlar olduğu gösterilmiştir (10). Bozkurt ve ark. (8)
hipogonadlarda % 20 oranında majör depresyon, %
20 oranı nda distimi kaydettiklerini bildinni şlerdir.
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