
I-MOVE – Eset-kontroll vizsgálat az influenza elleni védőoltás eredményességének meghatározására
Az ÁNTSZ az Európai Betegségmegelőzési és Járványügyi  Központ és az EpiConcept együttműködő partnereként  a  2011-2012-es  influenza  szezonban  is  elindítja  az  influenza  elleni  védőoltások 

eredményességének  meghatározására  irányuló  epidemiológiai  vizsgálatot.  Az  influenza  elleni védőoltási programok eredményességének monitorozása nemcsak hazai, hanem fontos európai uniós célkitűzés is, amelynek eléréséhez a hazai vizsgálat az elmúlt években jelentősen hozzájárult. A hazai eset-kontroll  vizsgálat  az  idén  is  egy  európai  multicentrikus  vizsgálat  része,  amelyben Magyarországon  kívül  Spanyolország,  Románia,  Portugália,  Franciaország,  Olaszország,  Írország, valamint  Lengyelország  vesz  részt.  A  módszer  előnye,  hogy  a  háziorvosok  bevonásával  működő sentinel típusú influenza surveillance hálózatra épül.
A vizsgálat jelentősége: Az influenzavírusok folyamatosan változnak, ezért minden évben új összetételű oltóanyagra van szükség az influenza megelőzésére. Az Egészségügyi Világszervezet által az adott évre javasolt oltóanyag összetételét képező és az adott szezonban ténylegesen előforduló vírustörzsek azonban nem mindig felelnek meg teljes mértékben egymásnak, ezért az influenza elleni védőoltás által nyújtott védelem szintje sem egyformán magas minden évben. 
A  vizsgálat  célja:  Az  influenza  elleni  védőoltások  eredményességének  meghatározása  a  18  éven felüliek körében Magyarországon. 
Módszer: Eset-kontroll  vizsgálat,  amely  a  vizsgálatban  résztvevő  személyek  kérdőív  segítségével összegyűjtött adatainak, és a légúti minták laboratóriumi vizsgálati eredményeinek elemzésén alapul. A  vizsgálat  során  meghatározásra  kerül  a  18  éven  felüli  személyeknek  az  a  csoportja,  akik laboratóriumi vizsgálattal megerősített influenzában betegednek meg az adott szezonban (ESET). Az esetekhez megfelelő kontrollokat választunk, akiknél az influenza kimutatására irányuló laboratóriumi vizsgálat  negatív  eredményt  ad.  Ezt  követően  információt  gyűjtünk  a  megelőző  influenza  elleni védőoltásokról  mind  az  esetek,  mind  a  kontrollok  vonatkozásában,  majd  összehasonlítjuk  a laboratóriumi vizsgálattal megerősített influenza előfordulását az oltottak és a nem oltottak között.
A vizsgálat résztvevői:  azok a 18 éven felüliek, akik az adott influenzaszezonban a meghatározott klinikai  esetdefiníciónak  megfelelő  influenzaszerű  tünetekkel  felkeresik  a  vizsgálatban  résztvevő háziorvosok  valamelyikét,  és  vállalják  a  vizsgálatban  való  részvételt.  Az  esetek  azonosítása  első lépésben  klinikai  esetdefiníció  segítségével,  második  lépésben  pedig  laboratóriumi  megerősítéssel történik. 
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