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Резюме: 
Ракът на белия дроб е едно от онкологичните заболявания, които независимо от напредъка на 

медицината и онкологията в частност, не показват значителна позитивна промяна в свързаната 
със заболяването смъртност. Скринингът като форма за ранно откриване на рака на белия дроб 
присъства в последните 50 години, като проведените до момента големи проучвания не дават 
оптимистични надежди. Въвеждането на ниско-дозовата компютърна томография (НДКТ) като 
метод за ранна диагностика на рака на белия дроб представлява последното предизвикател-
ство и поставя редица въпроси, чиито отговори трябва да се търсят след внимателен анализ 
на получените до момента резултати. Масовото въвеждане на популационен скрининг е мно-
голика тема за дискусия в световен мащаб. Доколко популационен скрининг е възможен при 
една недобре организирана и финансово неконтролирана здравна система е проблем, който 
допълнително усложнява отговора на поставените въпроси. 

Статията има за цел да припомни основните принципи на скрининга като метод за ранна диаг-
ностика на социално-значими заболявания, да направи преглед на резултатите от досега прове-
дените скринингови трайлове, както и да постави редица въпроси, които трябва да се разрешат 
при обсъждане възможността за организиране на популационен скрининг за рак на белия дроб.
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Abstract: 
Lung cancer is one of the leading causes of death and despite medical advances does not show 

constructive progression in regard to life expectancy and patients survival. Screening as a form of 
early detection of lung cancer in large trials conducted in the last 50 years does not give optimistic 
hope. The introduction of low-dose computed tomography (LDCT) as a method for early diagnosis of 
lung cancer is the ultimate challenge and raises a number of questions that should be looked after for 
careful analysis of the results. The wide introduction of population screening is multifaceted topic of 
discussion in the worldwide and is under question for countries with weak and bad organized health 
insurance system.

The goal of the article is to review the basic principles of screening as a method for early diagnosis 
of socially significant diseases, to review the results of previously conducted screening trials and to 
put several questions to be addressed when the possibility of organizing population screening for 
lung cancer is discussed.
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Ракът на белия дроб е едно от онкологични-

те заболявания, които независимо от напре-
дъка на медицината и онкологията в частност, 
не показват значителна позитивна промяна в 
свързаната със заболяването смъртност. Скри-
нингът като форма за ранно откриване на рака 
на белия дроб присъства в последните 50 го-
дини, като проведените до момента големи 
проучвания не дават оптимистични надежди. 
Въвеждането на ниско-дозовата компютърна 
томография (НДКТ) като метод за ранна диаг-
ностика на рака на белия дроб представлява 
последното предизвикателство и поставя ре-
дица въпроси, чиито отговори трябва да се 
търсят след внимателен анализ на получените 
до момента резултати. Масовото въвеждане на 
популационен скрининг е многолика тема за 
дискусия в световен мащаб (2, 38, 40). Доколко 
популационен скрининг е възможен при една 
недобре организирана и финансово некон-
тролирана здравна система е проблем, който 
допълнително усложнява отговора на поставе-
ните въпроси. 

Статията има за цел да припомни основните 
принципи на скрининга като метод за ранна 
диагностика на социално-значими заболява-
ния, да направи преглед на резултатите от до-
сега проведените скринингови трайлове, как-
то и да постави редица въпроси, които трябва 
да се разрешат при обсъждане възможността 
за организиране на популационен скрининг за 
рак на белия дроб.

Що е скрининг?
Скринингът е акт на организирано ранно от-

криване на широко разпространено заболява-
не, което може да бъде лекувано. Предполага 
се, че с помощта на един или серия от диагнос-
тични тестове, болестта може да бъде открита 
преди да предизвика клинични симптоми. Ле-
чението в ранен стадий трябва да се отрази на-
маляване на болестно свързаната смъртност 
(8).

За да бъде един тест приет като скринингов, 
той трябва да отговаря на редица стандарти, а 
именно: 
• Да бъде научно валидиран или да има при-

емливи стойности на специфичност и чувст-
вителност;

• Да открива заболяване в ранен стадий, пре-
ди настъпването на субективни оплаквания;

• Да бъде ниско рисков, т.е. да се насочи към 
рискови групи. Честотата на фалшиво-пози-
тивните резултати трябва да е ниска, за да 
предотврати необходимостта от допълнител-
но изследване на пациента и да намали до 
минумум психическия дискомфорт, особено 
при пациенти от ниско-рисковите групи;

• Да бъде широко приложим, достатъчно ев-
тин и лесно възпроизведим;

• Крайната цел е винаги една – да намали 
смъртността и повиши качеството на живот.

Lung cancer is one of the leading causes of 
death and despite medical advances does not 
show constructive progression in regard to life 
expectancy and patients survival. Screening as a 
form of early detection of lung cancer in large tri-
als conducted in the last 50 years does not give 
optimistic hope. The introduction of low-dose 
computed tomography (LDCT) as a method for 
early diagnosis of lung cancer is the ultimate 
challenge and raises a number of questions that 
should be looked after for careful analysis of 
the results. The wide introduction of population 
screening is multifaceted topic of discussion in 
the worldwide and is under question for coun-
tries with weak and bad organized health insur-
ance system (2, 38, 40). 

The goal of the article is to review the basic 
principles of screening as a method for early di-
agnosis of socially significant diseases, to review 
the results of previously conducted screening tri-
als and to put several questions to be addressed 
when the possibility of organizing population 
screening for lung cancer is discussed.

What is screening?
Screening is an organized act for early detec-

tion of a widespread disease that can be treated. 
It is suggested that using one or a series of diag-
nostic tests, the disease can be detected before 
it causes clinical symptoms. Treatment at an early 
stage should result in a decrease of the disease-
related mortality (8). 

To be accepted as a screening test, it must meet 
a number of standards, namely:

1. To be scientifically validated and have accept-
able levels of specificity and sensitivity;

2. To detect disease at an early stage, before the 
onset of subjective complaints and clinical 
symptoms;

3. To be non-invasive and to be able to be tar-
geted to high risk groups of patients. The fre-
quency of false-positive results must be low 
to prevent the need for further investigation 
of the patient and to reduce the psychological 
discomfort particularly in patients from low-risk 
groups;

4. To be widely applicable, cheap enough and 
easily reproducible.

5. The ultimate goal is always one – to reduce 
mortality and improve quality of life;
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Пациенти, при които тестът покаже пози-
тивен резултат, допълнително се подлагат на 
изследвания, които доказват наличието на 
заболяване или го отхвърлят, както и биват 
включени в добре организирани програми за 
лечение.

Скрининг на рака на белия дроб
Ракът на белия дроб e един от най-злокачест-

вено протичащите тумори и показва по-висока 
смъртност от този на рака на гърдата, дебелото 
черво и простатата взети заедно. Тези факти са 
събудили интереса към въвеждане на програ-
ми за ранно откриване на рака на белия дроб 
още през 50-те години на миналия век. Целта 
е била откриване на заболяването в ранен, 
теоретично лечим стадий. Първоначално се е 
разчитало на цитологично изследване на храч-
ка, конвенционална рентгенография на белите 
дробове или комбинация от двата метода. В 
този период проучванията са били неконтро-
лирани и нерандомизирани, включвали са по 
няколко хиляди пациента, но не са показали 
обнадеждаващи резултати по отношение ре-
дукция на смъртността на популационно ниво 
(4, 17, 36, 52).

През 70-те години стартират няколко рандо-
мизирани, контролирани проучвания, отново 
базиращи се на конвенционалната рентге-
нография на белия дроб и цитологичното из-
следване на храчка и насочени към пациенти 
от високо рискови групи (14, 15, 25). Внимате-
лен анализ на получените резултати oт тези 
изследвания показват повишена честота на 
откриваемост на рака на белия дроб, повишен 
брой резектабилни тумори и удължена прежи-
вяемост след диагностицирането. За съжале-
ние нито една от тези скринингови програми 
не довежда до редукция на свързаната със за-
боляването смъртност, т.е. пациентите от скри-
нинговите групи показват същата смъртност, 
както тези от контролните рамене на проучва-
нето. 

По-късно, с въвеждането на спиралната ком-
пютърна томография, тя става основен метод 
за ранно откриване на малки огнищни проце-
си в паренхима на белия дроб. Новият метод 
лежи в основата на по-новите скринингови 
проекти като двата Японски (23, 44) и Early 
Lung Cancer Action Project (18), които набират 
пациенти от рискови групи и се основават на 
конвенционалната рентгенография и спирал-
на компютърна томография. Резултатите от 
тези проучвания показват недвусмислено, че 
KТ има по-висока чувствителност при откри-
ване на малки огнищни сенки в белия дроб, в 
сравнение с конвенционалната рентгеногра-
фия, и съответно КТ открива повече карци-
номи на белия дроб (27 на 1000 срещу 7.6 на 
1000) и респективно, повече операбилни тумо-
ри. Същевременно се установява, че броят на 
авансиралите тумори в скрининговите рамена 
не е променен в сравнение с този при контрол-

Patients with positive tests results, should un-
dergo further diagnostic studies to demonstrate 
the presence or absence of the disease, moreover 
they should be included in well-organized treat-
ment programs.

Screening of lung cancer
Lung cancer is one of the most malignant tu-

mors that show higher mortality than that of 
breast, colon and prostate cancers together. 
These facts are awakened interest in the imple-
mentation of programs for early detection of lung 
cancer back in the 50’s of the last century. The aim 
was to detect the disease at an early, theoretically 
curable stage. Screening programs initially relied 
on cytological sputum, conventional radiography 
of the lungs or combination of the both methods. 
In that period the studies were uncontrolled and 
non-randomized and haven’t shown promising 
results in reduction of mortality rate (4, 17, 36, 52).

In the 70’s several randomized, controlled trials 
have been started, based again on conventional 
radiography and sputum cytology, targeted to 
high-risk patients (14, 15, 25). Careful analysis 
of the results from these studies showed an in-
creased rate of detection of lung cancer, increased 
number of resectable tumors and prolonged sur-
vival after being diagnosed. Unfortunately, none 
of these screening programs lead to reduction 
of disease-related mortality, i.e. patients of the 
screening group showed the same mortality rate 
as those of the control-aimed arm.

Later, with the introduction of spiral CT, it be-
came the primary method for early detection of 
small focal nodules in the lung parenchyma. The 
new technique was the basis for new screen-
ing projects as both Japanese (23, 44) and Early 
Lung Cancer Action Project (18), recruiting pa-
tients from risk groups based on conventional 
radiography and spiral CT. The results of these 
studies clearly show that CT has a higher sensi-
tivity in the detection of small focal lung lesions 
compared with conventional radiography and CT 
respectively detects more lung cancers than con-
ventional X-ray does (27 per 1,000 versus 7.6 per 
1,000). In the final analysis, however, as in previ-
ous studies, there was no statistically significant 
difference in mortality attributable to lung can-
cer between the two groups. Patients with lung 
cancer in the screened groups had a higher likeli-
hood of undergoing surgical resection and lived 
longer than those in the control groups, but equal 
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ните групи (3.0 на 1000 участника срещу 3.8 до 
2.1 на 1000) (13). 

След множество анализи и критики на дизай-
на на проведените проучвания през последни-
те години се предложиха нови проспективни, 
рандомизирани, контролирани проучвания, 
базирани на НДКТ като трайълът, спонсори-
ран от National Cancer Institute, the American 
College of Radiology Imaging Network, нидер-
ландско-белгийският (NELSON) и The National 
Lung Screening Trial (3, 20, 50). През ноември 
2010 бяха публикувани резултатите от The 
National Lung Screening Trial, които недвусмис-
лено показаха, че НДКТ намалява свързаната с 
болестта смъртност с 20% (95% CI, 6.8–26.7; P 
=.004) и общата смъртност със 7% (95% CI, 1.2–
13.6; P=.02). Aвторите съобщават също пет-го-
дишна преживяемост за IA стадий - 78% и за IV 
стадий – 25% (47) и от ELCAP - 85% за IА стадий 
(20). Нискодозовата КТ открива своевременно 
лечим рак на белия дроб като базовото изслед-
ване установява ранния карцином на белия 
дроб, а ежегодното – агресивните му форми 
(48). Крайният анализ показва 20% редукция 
на смъртността, като за всяка избягната смърт 
от рак на белия дроб трябва да се изследват 
320 човека (47).

Краткият анализ на историята на скрининга 
на карцинома на белия дроб демонстрира не-
двусмислено, че се касае за късно диагности-
цируемо заболяване с висока социална цена, 
засягащо широк кръг от населението. Ранно-
то установяване на тумора позволява по-не-
травматично лечение с по-ниска степен на 
терапевтично-свързана смъртност (1% пулмо-
нектомии в скрининговата с/у 40% в симптом-
тичната група) при общо повишаване на резул-
тиращо качество на живот (47). При оценка на 
ефективността за пациента се регистрира ре-
дукция на болестно-свързана смъртност (брой 
починали от болестта срещу брой скринира-
ни). При оценка на ефективността за цялата 
здравноосигурителна система се установява, 
че цената на процедурата нараства с нараства-
не на стадия на диагностиране на тумора. 

Що е нодул?
След въвеждане на спиралната компютърна 

томография за диагностика на заболявания-
та на белия дроб се преодоля недооценката 
на малки огнищни изменения, характерна за 
двуизмерния, суперпониран образ от конвен-
ционалната рентгенография. С високата си 
пространствена разделителна способност КТ 
премина към другата крайност, а именно, визу-
ализирането на малки, незначителни по своята 
същност промени в белодробния паренхим, с 
което повиши изключително много нивото на 
фалшиво-позитивните случаи. Високото ниво 
на фалшиво-позитивните случаи опороча-
ва смисъла на провеждане на популационен 
скрининг поради нарушаване на третото от 
основните правила, а именно избягване фи-

numbers of patients in both groups ultimately 
died from their disease (13).

After numerous analyzes and critiques of the 
design of the performed studies in recent years 
some new prospective, randomized, controlled 
trials based on low dose computed tomography 
(LDCT) have been proposed. Those are the tri-
als sponsored by National Cancer Institute, the 
American College of Radiology Imaging Network, 
the Netherlands-Belgian (NELSON) Trial and The 
National Lung Screening Trial (3, 20, 50).

In November 2010 the results by The National 
Lung Screening Trial were published and clearly 
showed that LDCT based screening is able to re-
duce disease-related mortality by 20% (95% CI, 
6.8-26.7; P = .004) and the overall mortality by 7% 
(95% CI, 1.2-13.6; P = .02). Authors also reported 
five-year survival rate for stage IA - 78%, for stage 
IV - 25% (47) and from ELCAP study 85% for stage 
IA (48). Data from the ELCAP suggested that base-
line CT scans find more indolent cancers, and sub-
sequent annual scans find more rapidly growing 
cancers (48). The NLST results showed that to pre-
vent one death from lung cancer, 320 high-risk 
individuals must be screened with LDCT (47).

A brief analysis of the history of screening lung 
cancer demonstrates clearly that this is a disease 
with high social costs, affecting wide range of 
the population worldwide. Early detection of the 
tumor allows non-traumatic treatment with low 
treatment-related mortality (1% pulmonectomy 
in a screening against 40% in symptomatic group) 
with an improvement of the quality of life (47). In 
assessing the effectiveness of the screening at a 
patient level a reduction of disease-related mor-
tality is recorded. In assessing the effectiveness 
for the entire health system, an increase of the 
cost of the procedure with the stage of the tumor 
increase is detected.

What a “nodule” means?
Helical multidetector low-dose CT of the chest 

has made it possible to detect very small lung 
nodules, both benign and malignant. The abil-
ity to acquire thinner slices, the use of maximum 
intensity projection or volume-rendered images, 
and computer-aided diagnosis software has in-
creased the sensitivity of small-nodule detection. 
In addition to detecting an increased number of 
lung cancers, low-dose CT found at least one in-
determinate nodule in 23 percent of all screened 
patients. The majority should be benign, but eval-
uation of all these nodules is not a trivial problem. 
The high level of false-positive cases distorts the 
meaning of conduct population screening for vi-
olating the third of the basic rules, namely avoid-
ing physical and psychological trauma to the pa-
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зическата и психическа травма на пациенти-
те. Това наложи предефиниране на понятието 
Солитарно белодробно огнище, което според 
определението на Fleischner Society предста-
влява “окръглено или неправилно по форма 
засенчване с хомогенна мекотъканна плът-
ност, добре или неясно отграничено с размери 
до 3cm в диаметър…” (31). При обсъждането на 
понятието микронодул Fleischner Society пред-
лага размер под 3mm в диаметър, което вече 
включва множество случайно открити огнища, 
чиято прецизна характеристика понастоящем 
не може да се даде само на базата на рентге-
новия образ (34). Същеврменно определение-
то изключва нодули със смесена плътностна 
характеристика или такива с аспект на матово 
стъкло, които съгласно последните познания 
представляват по-големия процент от малиг-
нени огнища.

Малките тумори и какво знаем за тях?
При провеждане на скринингови изследва-

ния наличието на малки огнищни промени в 
паренхима на белите дробове е честа находка. 
Предходните анализи показват, че при скри-
ниране на рискови пациенти за рак на белия 
дроб, 95% от диагностицираните нодули с раз-
мери под 10mm са бенигнени (11, 18). Други 
студии доказват, че по-малко от 1% от устано-
вените много малки (по-малки от 5mm, корес-
пондиращо на 65.4 mm3) огнища са малигнени 
(19, 45). На базата на тези заключения може да 
се приеме гранична стойност от 3mm, която да 
бъде заложена в алгоритмите за проследява-
не и в тези, на които са базирани системите за 
компютърно подпомагане на диагностиката. 

Анализът на данните, получени от послед-
ните рандомизирани проучвания показват, че 
само 19% от всички открити нодули са тумор-
ни, 37-70% изчезват спонтанно или след лече-
ние, като 75% от персистиращите са аденокар-
циноми. Li и сътрудници в анализа си показват, 
че лезиите тип матово стъкло представляват 
59% от всички белодробни огнища, тези със 
смесен характер – 48% и тези със солиден – 
само 11%. Сред тях лезиите тип матово стъкло 
са най-често малигнени, като 75% от персисти-
ращите от тях са аденокарциноми (24, 30).

В зависимост от нивото ни на познание за 
вида на тумора, размера, начина му на нара-

tient. This could create a very expensive clinical 
quagmire. 

In 2005, the Fleischner Society published 
guidelines for the management of small pulmo-
nary nodules detected on LDCT scans. Most ra-
diologists in the United States are aware of these 
guidelines and/or work in a practice that uses 
them. However, these recommendations do not 
specifically address the management of part-
solid or nonsolid pulmonary nodules. Although 
understanding of the histology and behavior of 
nonsolid and part-solid nodules has changed re-
cently, interim guidelines for the assessment and 
management of subsolid nodules were recently 
proposed.

The new possibilities for detection of small 
ground-glass opacities and semi-solid nodules 
determine the necessity for redefinition of the 
concept published by the Fleischner Society. It is 
defined as "a rounded opacity, well or poorly de-
fined, measuring up to 3 cm in diameter..." (31). 
In discussing the concept of “micro-nodule”, Fleis-
chner Society offers diameter smaller than 3mm 
in diameter, which already includes numerous 
accidentally discovered lesions which precise de-
scription is not possible to be made on the basis 
of its density characteristics (34). At the same time 
the Fleischner Society definition excludes nod-
ules with mixed density or pure ground-glass ap-
pearance, which according to recent knowledge, 
constitutes the largest percentage of malignant 
focal lesions.

What do we know about small tumors?
In conducting screening tests, the presence of 

small focal changes in the lung parenchyma is 
a common finding. The published results have 
shown that 95% of diagnosed nodules measur-
ing less than 10mm in patients at risk, screened 
for lung cancer, are benign (11, 18). Other stud-
ies show that less than 1% of the very small (less 
than 5mm, corresponding to 65.4 mm3) were ma-
lignant focal lesions (19, 45). Based on these find-
ings it can be assumed a limit of 3 mm, which is 
incorporated in the tracking algorithm and those 
that CAD systems are based. Data Analysis ob-
tained from recent randomized trials show that 
only 19% of all detected nodules are cancerous, 
37-70% of all nodules resolve spontaneously or 
after treatment, 75% of the persistent are adeno-
carcinomas. Li et al. found that the prevalence of 
malignancy was as follows: ground glass opaci-
ties (GGOs; 59%), mixed GGOs and solid (48%), 
and solid (11%). GGOs have the highest incidence 
of malignancy; 75% of persistent GGOs are can-
cer. However, the GGOs are mainly adenocarcino-
ma in situ (AIS) or minimally invasive adenocarci-
noma (MIA), which have 100% 5-year disease-free 
survival if completely resected (24, 30). 

Depending on the level of our knowledge 
about the tumor type, size, growth rate and his-
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стване и корелацията с хистологичния образ, 
се променят и правилата за оценка на базата 
на рентгеновата находка. Тази промяна в по-
знанието за молекулярната биология, пато-
логията и рентгенологичния образ наложи и 
официалното преразглеждане и въвеждане 
на новата класификация на белодробния аде-
нокарцином (21). Една от целите на широкото 
й въвеждане е да стандартизира терминоло-
гията и да премахне наименованието Бронхо-
алвеоларен карцином и смесените подтипове 
аденокарциноми. Съгласно новата класифика-
ция с термина Атипична аденоматозна хипер-
плазия (AAH) се обозначават преинвазивни 
лезии, прекурсори на аденокарцинома. Терми-
нът аденокарцинома ин ситу (AIC) обозначава 
преинвазивен тумор с лепидичен растеж без 
стромална инвазия, докато с наименованието 
минимално инвазивен аденокарцином (MIA) 
се обозначава тумор със стромална инвазия 
до 5mm. Тези от туморите, които показват 
стромална реакция над 5mm носят наимено-
ванието инвазивен аденокарцином (IAC). Тази 
диференциация се основава не само на базата 
на хистологичния строеж на тумора, но и на 
прогнозата, която той носи. Така МIA има по-
добра прогноза с приблизително 100% свър-
зана със заболяването преживяемост при сво-
евременно лечение.

Начини на оценка
След първата фаза на установяване на зона 

на патологична плътност в паренхима на белия 
дроб следва по-важният етап на характеризи-
рането му. Този процес налага стандартизира-
не в зависимост от вида на нодула, степента на 
риск за пациента и начина му на промяна при 
последващо проследяване. 

Рентгеновата характеристика на огнищното 
засенчване и натрупаните с годините позна-
ния позволяват грубо категоризиране на ноду-
лите на такива с висока степен на вероятност 
за бенигненост и други, с висока суспекция за 
малигненост и интермедиерни. Малигнените 
нодули се подлагат на биопсия, докато интер-
медиерните налагат проследяване и допълни-
телно характеризиране. 

Освен плътностната характеристика, очер-
танията, вътрешния строеж, повечето автори 
съобщават за пряка връзка между големината 
на установения тумор и прогнозата, която той 
носи. Смята се, че размерите, темпът и начина 
на нарастване на един нодул корелират пряко 
с вероятността за малигненост. Създадените 
правила за oценка на размера и темпа на на-
растване определят възпроизводим начин 
на проследяване, стратифицират началния 
риск, увеличават шанса за ранно откриване, 
намаляват фалшиво-позитивните резултати и 
намаляват “травмата” на пациента (34). Taка в 
последните години беше потвърдено, че пе-
риодичното измерване на обема на тумора е 
по-възпроизводимо и меродавно при оценка 

tological correlation the recommendations for 
radiological analysis have been changed. This 
change in the knowledge of molecular biology, 
pathology and radiology require formal review 
and introduction of a new classification of lung 
adenocarcinoma (21). Some of the objectives of 
the implementation of the new classification is to 
standardize terminology and to remove the term 
bronchoalveolar carcinoma and mixed subtype 
adenocarcinomas. Under the new classification 
with Atypical adenomatous hyperplasia (AAH) 
are indicated pre-invasive lesions; precursors of 
adenocarcinoma. The term adenocarcinoma in 
situ (AIC) indicates pre-invasive lipidious growth 
without stromal invasion, as the name minimally 
invasive adenocarcinoma (MIA) is indicated by tu-
mor stromal invasion of 5mm. Those tumors that 
show more than 5 mm stromal reaction labeled 
invasive adenocarcinoma (IAC). This differentia-
tion is based not only on the basis of the histology 
of the tumor, but the prognosis that it possesses. 
So MIA has a good prognosis with approximate 
100% associated with disease survival with early 
treatment.

Methods of assessment
The ability of CT to identify smaller nodules 

than those routinely seen on chest radiographs 
has generated interest in this technique as a po-
tential screening tool. After the first phase of es-
tablishing an area of abnormal lung parenchyma 
density, it is more important to characterize it. 
This process requires standardization of nodule 
type, the extent of risk to the patient and how it 
changes during follow-up. X-ray characterization 
of focal shadows and knowledge accumulated 
over the years allow rough categorization of such 
nodules with high probability of benignity and 
other high suspicious lesions, either intermedi-
ate or malignant. Malignant nodules undergo bi-
opsy, while intermediate require monitoring and 
further characterization. Besides density, shape, 
internal structure, most authors reported a direct 
relationship between the size of a tumor and the 
prognosis that the tumor possess. It is believed 
that the size and growth rate directly correlated 
with the probability of malignancy. Established 
rules for assessment the size and growth rate de-
termine reproducible way of stratifying the initial 
risk and increase the chance of early detection, 
reduce false-positive results and the patient’s psy-
chological trauma (34). In recent years it has been 
confirmed that the periodic measurement of tu-
mor volume is more reproducible and reliable 
that linear one (32, 56). It is still unclear which 
component of the semi-solid lesion should be 
measured. For example, when tumors expressed 
with lipidious growth presented by perinodular 
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на темпа на растеж, отколкото линейното ораз-
меряване (32, 56). 

В контекста на класификацията на нодули-
те на базата на рентгеновия образ, възниква 
въпросът и за значението на отделните ком-
поненти от туморната маса при нарастване 
на тумора и отношението им към далечната 
прогноза. Например, при тумори с изразен ле-
пидичен растеж и перинодуларна компонента 
с аспекта на матово стъкло се съобщава за зна-
чително по-добра прогноза (42, 51) и обратно, 
тези с водеща солидна компонента и по-бърз 
растеж, носят по-лоша преживяемост за па-
циента (16). По тези причини редица автори 
предлагат измерването във времето да се из-
вършва само на инвазивната, солидна компо-
нента от тумора (41, 49).

Поведение при установяване на белодро-
бен нодул

Тhe National Comprehensive Cancer Network 
препоръчва редица алгоритми, които се раз-
личават за скринирани с нисък и висок риск 
за развитие на белодробен карцином, както и 
за тумори с различна плътностна характерис-
тика. В повечето случаи се проследява темпът 
на нарастване за определени, предварително 
дефинирани периоди от време, основани на 
доказателства от патолого-рентгенолични ко-
релации (54).

Едновременно със схемите за проследяване 
на солитарните огнища в паренхима на белия 
дроб, възниква и дебат за поведението при 
наличие на повече от един нодул, което е факт 
при 31.8% (ELCAP) и 29.3% (ITALUNG) от скри-
нираните болни. Първичната множественост 
е особено типична за аденокарцинома, като 
такава се регистрира при 18% при скрининго-
во изследване на пациентите и в 22% от опе-
ративно резецираните аденокарциноми (35, 
59). Хистологично множествените аденокар-
циноми показват картината на AAH, AIS или 
инвазивен аденокарцином, като субсолидни-
те нодули изключително рядко представляват 
метастатични лезии от друго първично огни-
ще. Този факт дава основание да не се отказва 
оперативна интервенция на пациенти с мно-
жествени субсолидни нодули. 

Методи за оценка темпа на нарастване
Компютър-подпомогнатата диагностика се 

основава на софтуерни продукти, чиято цел е 
да маркира характерни за съответното заболя-
ване зони в рентгеновия образ. Тя позволява 
не само установяване на суспектни участъ-
ци в белодробния паренхим, но и обективно 
оразмеряване и сравнение на обемите във 
времето като служи едновременно и като аси-
ситиращ метод, заместващ необходимостта 
от “двойно разчитане” от рентгенолог (27, 39). 
С въвеждането на компютър-подпомогната-
та диагностика в практиката се регистрира и 
повишаване на чувствителността при устано-

ground-glass areas significantly better prognosis 
is reported (42, 51). Conversely, those with pre-
dominant solid component and faster growth 
have lower survival rate (16). For these reasons, 
many authors suggest that time-planned mea-
surement should be done only on invasive or 
solid component of the tumor (41, 49).

Comportment in establishing pulmonary 
nodule 

The National Comprehensive Cancer Network 
recommends a number of algorithms that vary 
for screening low and high-risk patients for de-
veloping lung cancer, as well as tumors with dif-
ferent characteristics, regarding their density. 
In most cases, the volume of the tumor lesion is 
measured during certain pre-defined periods of 
time, based on evidence according pathological 
– radiological correlations (54). Similar to recom-
mendations for solitary subsolid lesions, an initial 
3-month follow-up is recommended to confirm 
persistence of multiple pulmonary nodules. In 
general, long-term follow-up CT surveillance is to 
be preferred in cases in which multiple pure GGNs 
are identified.

Methods for assessing the growth rate
Computer-aided diagnosis is confined to mark-

ing conspicuous structures based on pattern rec-
ognition. It allows not only identification of suspi-
cious areas in the lung parenchyma and objective 
measurement and comparison of volumes over 
time as operating as assisted method, replacing 
the need for a second reading (27, 39). The intro-
duction of computer-aided diagnosis in practice 
leads to an improvement in pulmonary nodule 
detection albeit at the disadvantage of a large 
increase in false-positive findings (7). The pub-
lished sensitivity of the system varies between 
38-100% (5, 6). With the introduction of thresh-
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вяване на огнищни промени в белия дроб (7). 
Публикуваната чувствителност на системите 
варира между 38–100% (5, 6). С въвеждане на 
граничен минимален обем от 50 mm3, Zhao и 
съавтори избягват от недостатъка от увели-
чение на фалшиво-позитивните находки, като 
ги свеждат до половината (1.9 срещу 3.7) при 
едновременно увеличаване на позитивната 
предиктивна стойност на метода (58). Eдновре-
менно с въвеждането на минимален граничен 
размер някои автори предлагат и оразмеря-
ване поотделно на солидната и семисолидна 
компонента от тумора с идеята, че всяка от тях 
има различен темп на нарастване и носи раз-
лична прогноза (57).

Проблеми 
Независимо от отбелязаните успехи при про-

веждане на пилотните проучвания за ранно 
откриване на рака на белия дроб, все още се 
дискутират потенциалните проблеми при въ-
веждане на скрининг на популационно ниво. 
Тези проблеми касаят отделни и различни ас-
пекти на скрининга – от чисто организацион-
ни и финансови, до детайли по дефиниране 
на стандартите и алгоритмите на поведение в 
различни ситуации (1). 
• Оптимизиране на рисковите кохорти от 

паценти (критерии за рискови пациенти)
Неизяснен остава проблемът с т.нар. риско-

ви кохорти от пациенти, или коя част от попу-
лацията е реално застрашена да развие рак на 
белия дроб, и съответно към кого трябва да са 
насочени скрининговите програми. 

Tютюнопушенето е един от сигурните висо-
корискови фактори за развитие на рак на бе-
лия дроб, като се смята, че е причина за около 
85% от свързаната с рака на белия дроб смърт-
ност (22). Пушачите имат 20 пъти по-голяма 
склонност да развият рак на белия дроб от 
тези, които никога не са пушили, като същевре-
менно прекратяването на тютюнопушенето на-
малява вероятността от заболяване с времето. 
Това е мотивът в групата на високо-рисковите 
пациенти (определени като категория I във 
входящите критерии на NLST) да се включат 
тези на възраст 55-74г., пушещи повече от 30 
пакета цигари годишно. 

Освен никотинът са познати още прибли-
зително 150 агента с вероятен карциногенен 
ефект. Осемте от тях, които със сигурност са 
таргетирани към белия дроб са арсенът, хро-
мът, азбестът, никелът, кадмият, берилият, си-
лицият и изгорелите газове от дизелови двига-
тели, като лицата, изложение на въздействието 
им имат 1.59 пъти по-голям шанс да развият 
рак на белия дроб (37). 

Проследяването на онкологично болни па-
циенти показва интересен феномен – тези от 
тях, които са преживели един вид онкологич-
но заболяване като недребноклетъчен рак на 
белия дроб, лимфом, рак на главата и шията, 
имат склонност да развият недребноклетъчен 

old volume of 50mm3, Zhao et. al reduced false-
positive detections by CAD from 3.7 to 1.9 per 
examination (58). Likewise the introduction of a 
minimum borderline size some authors suggests 
that this width was not significantly correlated 
with the real tumor size. These concern especially 
so-called semisolid lesions, which contain solid-
appearing tumor and non-tumor containing lung 
parenchyma surrounding it and have a different 
growth rate and a different prognostic value (57).

Problems
Despite the promising results from the leading 

trials for early detection of lung cancer, it is still 
not clear if the introduction of population based 
lung screening will be successful. These prob-
lems concern the separate and distinct aspects 
of screening - from a purely organizational and 
financial detail to defining the standards of be-
havior and algorithms in different situations (1). 

• Optimizing the risk groups (criteria for high risk 
patients) 
It remains unknown the so called risk cohorts 

from patients or more precisely which part of 
the population is actually at risk of developing 
lung cancer and therefore to whom should be 
targeted screening programs? Tobacco smoking 
is one of the high-risk factors for lung cancer; it 
is believed that it is responsible for about 85% of 
the associated lung cancer mortality (22). Smok-
ers are 20 times more likely to develop lung can-
cer than those who never smoked while cessation 
reduces the likelihood of disease over time. This is 
the motive of the group of high-risk patients (de-
fined as Category I in the input criteria NLST) to 
include those aged 55-74 y/o, smoked more than 
30 packs of cigarettes per year. Besides nicotine 
approximately 150 different agents are known 
with their potential carcinogenic effect. Eight of 
them definitely targeted to the lung - arsenic, 
chromium, asbestos, nickel, cadmium, beryllium, 
silicon and exhaust emissions of diesel engines, 
such as those facing the impact they have 1.59 
times more likely to develop lung cancer (37). 
Monitoring of cancer patients show an interest-
ing phenomenon - those who have experienced 
a kind of cancer as non-small cell lung cancer, 
lymphoma, cancer of the head and neck tend to 
develop non-small cell lung cancer by 3.5 times 
higher frequency than the rest of population. 
Patients who have undergone radiotherapy, also 
developed lung cancer 13 times more often. Lung 
cancer patients with first-line relatives with such 
cancer are more prone, independent of other 
risk factors. Higher the likelihood of disease is in 
those who have more than one sick relative, and 
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рак на белия дроб с 3.5 пъти по-голяма честота 
от останалата полпулация. Пациенти, които са 
претърпели лъчетерапия, развиват рак на бе-
лия дроб 13 пъти по-често. Също така по-голя-
ма склонност към заболяване от рак на белия 
дроб имат пациенти с роднини от първа линия 
с такъв тумор, независимо от останалите ри-
скови фактори. По-висока е вероятността за 
заболяване при тези от тях, които имат повече 
от един болен роднина, както и при тези, забо-
лели в млада възраст (33).

На базата на тази информация настоящите 
препоръки на The NCCN Lung Cancer Screening 
Panel постановяват, че на популационен скри-
нинг трябва да бъдат подложени пациенти 
само от високо-рисковата група, като при тези 
от интермедиерната и ниско-рисковата, резул-
татите няма да постигнат необходимите нива 
на намаляване на свързаната със заболяване-
то смъртност.
• Мотивиране на подлежащите на скрининг; 

Мотивацията и набирането на пациенти за 
провеждане на популационен скрининг е друг 
проблем, който изисква уточняване. Дори и 
държави с добре организирана здравно-осигу-
рителна система смятат, че информираността 
на населението и лекарите от първичната ме-
дицинска помощ, които реално рандомизират 
пациентите не са достатъчни за провеждане на 
масов скрининг. Усилия трябва да се положат в 
обучението на личните лекари, които да са на-
ясно и да могат на приемлив език да обяснят 
на пациента за ползата и евентуалните риско-
ве при участие в скрининговата програма.
• Стандартизиране на параметрите на ске-

ниране и на получената доза 
Провеждането на КТ изследвания с цел ран-

но диагностициране на рак на белия дроб 
трябва да е организиран, стандартизиран, на-
блюдаван и анализиран процес. Един от важ-
ните фактори при планиране на скринингова 
програма е апаратурното обезпечаване и съз-
даването на стандартизирани протоколи на 
изследване, чието изпълнение да се одитира 
непрекъснато. Оценката на качеството на лъ-
чението и на получения образ е задължителна, 
като тя рефлектира не само върху резултатите, 
но и върху степента на увреда на пациента (10, 
26). Балансът между ниската радиационна доза 
при изпълнение на НДКТ и възможността за ви-
зуализиране на малки зони с аспект на матово 
стъкло или субсолидни нодули на фона на нор-
мално просветления белодробен паренхим 
стои в основата на изграждане на протоколите 
на изследване. За целта, сертифицираните за 
провеждане на скрининг компютър-томограф-
ски апарати трябва да са най-малко 4 детек-
торни, за да може да се добият образи от целия 
обем на белите дробове в условията на едно 
поемане на въздух. Съгласно Appropriateness 
Criteria Guidelines for CXR е необходимо да се 
спазват и определени технически параметри 

in those diseased at a young age (33). Based on 
given information, the current recommendations 
of The NCCN Lung Cancer Screening Panel estab-
lish that population screening should undergo 
only patients from high-risk factor, while those of 
intermediate-and low-risk results will not achieve 
the necessary level of reduction disease-related 
mortality.

• Motivating subject to participate the screening 
programme
Motivation and recruitment of patients to con-

duct population screening is another issue that 
requires clarification. Even countries with well-
organized health system believe that population 
awareness and physicians from primary medi-
cal care that actually are based on randomized 
patients were not sufficient to conduct a mass 
screening. Efforts should be made in the training 
of GPs to be aware of and be able to explain into 
acceptable language to the patient about the 
benefits and possible risks of participation into 
the screening program.

• Standardization of scanning parameters and the 
dose rate
Lung cancer screening with CT should be part 

of a program of care and should not be per-
formed in isolation as a freestanding test. CT tests 
for early diagnosis of lung cancer should be an or-
ganized, standardized, monitored and analyzed 
process. One of the important factors in planning 
a screening program is securing equipment and 
creation of standardized testing protocols, whose 
performance can be audited continuously. Qual-
ity assessment of radiation and the resulting im-
age is required, and it reflects not only on the 
results but also on the degree of damage to a pa-
tient (10, 26).

The introduction of low-dose CT in lung cancer 
screening protocols was found effective in de-
tecting peripheral lung cancers with the compro-
mise of increased image noise due to low dose 
and thin slice thickness. To reduce the number of 
missed nodules and high-level of false-positive 
lesions are the basis for the development of the 
low-dose study protocol. For this purpose, certi-
fied to conduct screening CT machines must be 
at least 4 detectors in order to obtain images of 
the entire lung volume in terms of a single breath 
hold. According to Appropriateness Criteria 
Guidelines for CXR it is necessary to comply with 
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на изследването при отделните методи:

• При конвенционалната рентгенография на 
белите дробове:
Високи kVp: 100 – 150
Гъстота на решетката >10:1
<20mAs

• При ниско-дозовата компютърна томогра-
фия:
Хелокоидална ротация 0.5s; дебелина на 

среза 1.25mm; ротационен pitch 1.375mm; ин-
тервал 1.25; 120kVp; mAs минимални 20; мак-
симални 40; експозиция <3mSv за пациенти с 
BMI<30 и <5mSv за пациенти с BMI>30; с краен 
резултат редукция на дозата около 20%.

Анализът на образите трябва да става при 
фиксирани нива на белодробен прозорец 
LL-600/WW 1600HU; медиастинален про-
зорец LL 40/WW 400HU; костен прозорец 
LL300HU/2000HU.

Спазвайки тези изисквания може да се по-
стигнат резултати с максимално нисък праг на 
грешка.

Освен изискванията за промяна на експо-
зиционните данни, в последните години като 
метод за допълнителна редукция на дозата се 
разчита и на техники като автоматичния екс-
позиционен контрол и Iterative reconstruction 
algorithms. Първият се основава на автоматич-
на модулация на дозата въз основа на общия 
рамер на скенираната зона по z оста на скени-
ране. Iterative reconstruction algorithms предла-
га алтернативен метод за редукция на дозата, 
базиран на стандартния filtered backprojection 
метод за реконструкция, основан на базата 
данни, получени при скенирането. Тези ал-
горитми са програмирани да намалят шума в 
системата, като по този начин повишат качест-
вото на получения образ. 

Накрая, трябва да се има в предвид, че опи-
саните протоколи са създадени и верифици-
рани само за целите на изобразяване на ог-
нищни промени в паренхима на белия дроб и 
нямат същата достоверност за доказване или 
изключване на други и различни патологични 
промени в паренхима. Същото се отнася и за 
системите за Компютърно подпомагане на ди-
агнозата, които трябва да се прилагат като до-
пълнителни при интерпретацията на образа, а 
не самостоятелно.
Подготовка на интерпретиращите рентге-
нолози. 

При провеждане на популационен скрининг 
едно от най-важните условия е наличието на 
точно дефинирани алгоритми на поведение в 
отделните ситуации и спазването им от всички 
участници. Това би намалило броя на фалши-
во-позитивните и фалшиво-негативните ре-
зултати до минимум и би определило висока 
степен на възпроизводимост на резултатите. 
Предварителното обучение не само ще уед-
накви нивото на компетентност на участници-
те, но и ще наложи технически стандарти при 

certain technical parameters of the study in sepa-
rate methods:

• For conventional X-ray of the lungs:

High kVp :100-150
Grid density > 10:1
mAs >20
• In low-dose CT

Helicoidal rotation 0.5s; thick slices 1.25mm; ro-
tational pitch 1.375mm; range 1.25; 120kVp; mAs 
minimum 20, maximum 40; exposure <3mSv for 
patients with BMI<30 and <5mSv for patients 
with BMI>30 , an outcome dose reduction 20%.

Analysis of the images at fixed rates of lung 
window WL-600/WW 1600HU; mediastinal 
window WL 40/WW 400HU; bone window 
WL300HU/2000HU.

The practice proves that these requirements 
can be achieved with maximum results and lower 
error threshold. In addition to the requirements 
for changing expositional data in recent years as a 
method for further reduction of dose techniques 
such as automatic control and Exposition Iterative 
reconstruction algorithms have been introduced. 
The first is based on automatic modulation of 
the dose based on the total amount of the un-
processed scan along the z-axis. Iterative recon-
struction algorithms offer an alternative method 
of dose reduction, based on the standard filtered 
back projection method for the reconstruction 
based on the database obtained by weighted 
scanning. These algorithms are programmed 
to reduce noise and thus improve the quality of 
the resulting image. Finally, it should be borne in 
mind that the described protocols are designed 
and verified only for the purpose of displaying fo-
cal changes in the lung parenchyma and do not 
have the same credibility to show other various 
pathological changes in the parenchyma. 

The Radiologyst’s report

Excessive screening and/or interpretations of 
studies by unskilled individuals may occur with-
out strict guidelines. When conducting a popula-
tion screening one of the most important condi-
tions is the presence of well-defined algorithms 
behavior in different situations and compliance 
by all participants. This would decrease the num-
ber of false-positive and false-negative results to a 
minimum and define highly reproducible results. 
Preliminary training will not only standardize the 
level of competence of the participants, but will 
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анализ и интерпретация на образа (12).
Освен предварителната подготовка и ниво 

на компетентност на интерпретиращия обра-
зите, внимание трябва да се обърне и на усло-
вията при анализ. Големият брой образи, отно-
сително ниското качество на изображението и 
свръхнатовареността на рентгенолога са друг 
проблем, който трябва да се има предвид при 
оценка на честотата на фалшиво-позитивни и в 
по-голяма степен на фалшиво-негативните об-
рази. Един от методите е въвеждането на сис-
тема за “двойно разчитане”, която е доказала 
своето място (55), но същевременно изисква 
по-голям финансов ресурс (9, 28).
Свръхдиагноза

Резултатите от проведените до момента 
изследвания и прецизната рентгенологич-
но-патологична корелация показват, че при-
близително 95% от позитивните находки от 
рентгеновите изследвания – конвенционални 
и НДКТ са фалшиво-позитивни за рак на белия 
дроб. Недобре формулираните алгортими за 
проследяване и оценка ще резултират в пови-
шен брой инвазивни диагностични процедури 
и респективно – в по-висок брой усложнения 
и психологическо травмиране на пациентите.
Недооценка срещу свръхдиагноза. Къде е грани-
цата?

Едно от основните изисквания към дизайна 
на всеки скринингов проект е така да подбере 
тестовия метод, че да намали до минумум фал-
шиво-негативните и фалшиво-позитивни ре-
зултати. Освен в компрометиране на резулта-
тите, високият процент на фалшиво-негативни 
и позитивни случаи, рефлектира и върху пси-
хологическото възприятие на скрининга като 
акт. Редица автори анализират причините за 
"пропуските" при различните проучвания като 
за конвенционалните образни методи те дос-
тигат до 54% (43). Благодарение на по-високата 
чувствителност на КТ, броят на недооценените 
тумори е значително по-малък – 14 недооцене-
ни сред 37 500 скринирани (53). Интересни са 
резултатите, представени от Li и сътрудници, 
които сравняват клиничните, хистопатологич-
ни и образни резултати при пропуснати тумо-
ри на белия дроб от проведено ниско-дозово 
компютър-томографско изследване. Според 
техния анализ всички пропуснати тумори са 
интрапулмонално разположени, припокрити 
от нормални структури в паренхима, като 88% 
са били в IA стадий и всички са били аденокар-
циноми (29). 

В същото време се явяват и някои “пропуски”, 
които не се дължат на ниската диагностична 
стойност на метода, а на скоростта на нара-
стване на тумори с висок малигнен потенциал. 
Така в проекта на Johns Hopkins Lung Project 
приблизително половината от пациентите, 
развили тумор на белия дроб имат негативна 
находка по време на първото скринингово из-
следване и се манифестират клинично преди 
настъпване на времето за второ скринингово 

require technical standards in the analysis and in-
terpretation of the image (12). The large number 
of images, the relatively low image quality and 
overloading of the radiologist is another issue 
that must be considered when assessing the in-
cidence of false positive and more false-negative 
images. One method is a system of "double read-
ing" that is proven to work (55), but requires large 
financial resources (9, 28).

Over-diagnosis
The results of the research up to now along 

with accurate radiographic-pathologic correla-
tions indicate that approximately 95% of the 
positive findings from X-ray studies (conventional 
and MDCT) are false-positive for lung cancer. 
False-positive results lead to additional unneces-
sary testing and increased cost. The financial bur-
den, potential complications from invasive proce-
dures, and psychological effect of investigating 
these indeterminate and false-positive lesions are 
not fully understood.

Underestimation against over diagnosis. Where is 
the limit?

One of the key design requirements of each 
screening projects is to select the test method 
that can reduce to a minimum false negative and 
false positive results. In addition to compromising 
the results, the high percentage of false positive 
and negative cases reflected on the psychologi-
cal perception of the screening as an act. Many 
authors analyzed the causes for the "mistakes" in 
the various surveys as with conventional imaging 
methods they reached 54% (43). Due to the high 
sensitivity of CT the number of underestimated 
tumors was significantly lowered – 14 not diag-
nosed among 37 500 screened patients in one 
study (53). Interesting results have been present-
ed by Li et al. who compared histopathology and 
imaging results in missed lung cancers conduct-
ed by low-dose computed tomography study. Ac-
cording to their analysis all missed tumors were 
intrapulmonary located and 88% were in stage IA 
and all of them were adenocarcinomas (29). 

At the same time appear that some mistakes 
are not attributable to the low diagnostic value 
of the method but the growth rate of the tumor 
with high malignancy potential. In Johns Hopkins 
Lung Project, approximately half of the patients 
who developed lung cancer had negative find-
ings at first screening and clinically manifest prior 
to the time of the second screening (46). These 
facts show that our knowledge of the biology of 
tumors is insufficient and that some of them are 
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изследване (46). Tези факти показват, че позна-
нията ни за биологията на туморите са недос-
татъчни, и че някои от тях са толкова агресив-
ни в растежа си, че дори и редовното и активно 
проследяване не може да промени изхода. 

Стремежът към ранно откриване на карци-
нома на белия дроб датира отдавна и методи-
те, които се използват отразяват познанието 
за съответния момент. Широкото въвеждане 
на нови техники на изследване с висока прос-
транствена разделителна способност позволи 
откриването на ранни форми на рак на белия 
дроб, с което се постигна задоволителна ре-
дукция на болестно-свързаната смъртност, 
терапевтично-свързаната смъртност, но въз-
никнаха и редица въпроси, касаещи организа-
цията, финансирането и реализацията на скри-
нинга на рака на белия дроб на популационно 
ниво. 

so aggressive in their growth, even regular and 
active tracking cannot change the outcome. 

Striving for early detection of lung cancer and 
long-dated methods used reflect the knowledge 
of the time. Widespread introduction of new im-
aging techniques with high spatial resolution 
improved the detection of early-stage lung can-
cer. This has achieved a satisfactory reduction 
of disease-related mortality, treatment-related 
mortality, but a number of questions have arisen 
regarding the organization, financing and imple-
mentation of screening of lung cancer at the pop-
ulation level.
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