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AVHANDLINGENS 

TITTEL: 

Psychological and physiological factors 

underlying stress-induces health complaints in 

victims of bullying 

Mobbing på arbeidsplassen er en form for sosialt stress som kan gi opphav til angst, 
hjelpeløshet og smerte. Denne avhandlingen adresserer effekten av slikt negativt 
sosialt stress. 
 
Først ble effekten av mobbing demonstrert i den norske arbeidende befolkning. 
Deltagere i studien som følte de ikke var i stand til forsvare seg selv mot mobbing 
opplevde angst i større grad enn deltagere som følte at de var i stand til å forsvare 
seg selv mot slik eksponering. Denne effekten var begrenset til deltagere som var 
utsatt for et lavt nivå av negativ sosial adferd. Individuell mestring syntes å ha 
begrenset beskyttende betydning for personer utsatt for et høyt nivå av negativ 
sosial adferd på arbeidsplassen. 
 
Deretter demonstrerte vi at serotonintransportør SLC6A4 lengdepolymorfismen i 
kombinasjon med enkeltnukleotid-polymorfismen rs25531 hadde en modererende 
effekt på sammenhengen mellom eksponering for mobbing og smerte. Deltagere 
med LALA genotypen – assosiert med høyt uttrykk av serotonintransportøren – var 
signifikant mer sårbare overfor eksponering for negative sosiale handlinger, med 
smerte som utfall, enn deltagere med SLG/SLA/LALG genotypene. 
 
Til slutt, i en dyremodell, identifiserte vi miR-146a, miR-30c og miR-223 som 
potensielt viktige regulatorer av genuttrykk som kan være involvert i 
stressresponsen. Menneskelige polymorfismer som påvirker uttrykket av disse 
microRNA-molekylene viste seg å ha en modererende effekt på sammenhengen 
mellom eksponering for mobbing og smerte. Deltagere med miR-30c rs928508 GG 
genotypen hadde signifikant mer smerte som følge av mobbing enn andre 
deltagere. Det samme var tilfellet for menn med miR223 rs6848900 G genotypen, 
sammenliknet med andre menn. 
 
Oppsummert viste denne avhandlingen at mestringsevne og genetiske faktorer kan 
påvirke den destruktive effekten av mobbing. Vi konkluderer med at effekten av 
mobbing er sterkere enn tidligere rapportert. 

 


