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 ه:مقدم
 ترینشایع از یکی عروق و قلب های بیماری

 از بیش که باشد می جهان نقاط بیشتر در میرومرگ عوامل

 خود به یافته توسعه کشورهای در را میرومرگ 30%

، مرگ موجب بیماری این (.1) است داده اختصاص

 تحمیل سبب همچنین و افتادگی کار از و ناتوانی، آسیب

 عوامل (.2،3) شود می فتیهنگ اقتصادی های هزینه

، دارند دخالت کرونر عروق بیماری ایجاد در گوناگونی

 سن و وراثت، جنسیت: همچون عوامل این از برخی

 فشارخون، دیابت: نظیر دیگر عوامل برخی اما ؛تغییرناپذیرند

 و تحرکی کم، باال خون چربی، سیگار مصرف، چاقی، باال

  و بوده صشخ اختیار در استرس و روانی فشارهای

 (.4) هستند تغییر قابل

 برای روشی یافتن محققین های هدف از یکی

 و آن شدن آشکار از قبل کرونر عروق بیماری تشخیص

  از بنابراین ؛است احتمالی خطر عوامل شیوع تعیین

 تست مانند تهاجمی غیر و تهاجمی تشخیصی های روش

 چکیده:
 ارزش. شود می زیادی های زینهه تحميل و ناتوانی، مير و مرگ موجب کرونر عروق های بيماری زمينه و هدف:

 تشخيصی ارزش بررسی مطالعه این هدف. است شده گزارش متفاوت کرونر عروق تنگی برای قلب اسکن تشخيصی
 .است آنژیوگرافی با مقایسه در اسکن
 ای هسته پزشکی بخش به کننده مراجعه بيماران آماری جامعه و بوده مقطعی نوع از مطالعه این :یبررس روش
 عوامل به مربوط های داده. شدند انتخاب بود معلوم ها آن آنژیوگرافی نتيجه که بيمار 115 .بودند ساری قلب تانبيمارس
 و SPSS با اسکور کای و t آزمون از استفاده با نتایج. گشت آوری جمع، نامه پرسش وسيلهه ب کرونر عروق بيماری خطر

 .شدند مقایسه منفی و مثبت ییپيشگو ارزش و ویژگی و حساسيت های شاخص از استفاده
 گروه و نرمال گروه در که بود سال 85/56±67/9 بيماران سن معيار انحرافو  ميانگين و زن( %9/53) نفر 62 ها: افتهی

 فشارخون ترتيب به خطرزا عوامل سایر فراوانی. (P<001/0) است داشته دار معنی اختالف کرونر عروق بيماری به مبتال
، کلسترول، سيستوليک فشارخون بين. آمد دسته ب (%33) دیابت و( %1/46) قلبی بيماری خانوادگی ابقهس(، %7/55) باال

HDL ،LDL ،حساسيت. نشد مشاهده داری معنی آماری ارتباط آنژیوگرافی نتيجه با بدنی توده شاخص و گليسيرید تری 
 برابر آن ویژگی و% 84 با برابر آنژیوگرافی اب مقایسه در کرونر عروق بيماری تشخيص در قلب ميوکارد پرفيوژن اسکن

 .شد محاسبه% 75 منفی کننده پيشگویی ارزش و% 5/95 مثبت کننده پيشگویی ارزش همچنين ؛آمد دسته ب% 92
 با مقایسه در ميوکارد پرفيوژن اسکن ویژگی و حساسيت ميزان بودن باال و مطالعه این نتایج به توجه با :یريگ جهينت

 ؛باشد می کننده کمک کرونر عروق تنگی تشخيص در تهاجمی غير روشی عنوان به ميوکارد پرفيوژن اسکن، آنژیوگرافی
 .باشد انتخاب در اوریبی بدون و استاندارد بيماران انتخاب شرایط باید ولی

 
 .ميوکارد پرفيوژن اسکن، آنژیوگرافی، کرونر عروق بيماری های کليدی: اژهو
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 جهت آنژیوگرافی و قلب اسکن، اکوکاریوگرافی، ورزش

 از پرفیوژن اسکن (.5) کنند می استفاده بیماری شخیصت

 شناسایی جهت که است تهاجمی غیر های روش جمله

 کردن مشخص در (.6،7) رود می کارهب میوکارد ایسکمی

 پرفیوژن اسکن از استفاده، قلبی رویدادهای ریسک

  و اضافی اقتصادی هزینه از و شد یدأیت میوکارد

 که تحقیقی در (.8) کند می جلوگیری ضروری غیر

Hannoush کننده پیشگویی ارزش دادند انجام همکاران و 

% 86 منفی کننده پیشگویی ارزش و% 91 اسکن برای مثبت

 فردفاد و همکاران و  ی مطالعه در(. 9) شد گزارش

 میوکارد پرفیوژن اسکن حساسیتو همکاران  اصفهانی

 و% 96 مثبت کننده پیشگویی ارزش%، 94 ویژگی%، 94

 در. (12،11) شد تعیین% 92 منفی کننده پیشگویی رزشا

 میوکارد پرفیوژن اسکن نتایجو همکاران  Johansen مطالعه

 استاندارد تشخیصی تست عنوانبه آنژیوگرافی نتایج با

% 93 ویژگی و% 88 حساسیت که است شده مقایسه

 مهاجری توسط که دیگر ای مطالعه در. (12) شد مشخص

 اسکن ویژگی و حساسیت ،شد جامان همکاران و مقدم

 %3/15 و %9/90 ترتیب به آنژیوگرافی با مقایسه در میوکارد

 اسکن مقایسه از که دیگر تحقیقی(. 13) شد زده تخمین

 واصلی  دار نشان وسیلهه ب آنژیوگرافی نتایج با تالیوم

 تا 70 را حساسیت میوکارد اسکن در، گردید انجام راستگو

 در(. 15،14) کردند برآورد% 80-%90 را ویژگی و 85%

 در پرفیوژن اسکن در نرمال غیر نتایج مطالعات برخی

 روش در را کرونر عروق در انسداد از عالئمی که بیمارانی

 نیز کاذب مثبت از مواردی عنوان به ،ندارند آنژیوگرافی

 (.16) است شده گزارش

 اسکن تشخیص روش از استفاده اینکه به توجه با

 داشته افزایش اخیر های سال در ایران در اردمیوک پرفیوژن

 معیارهای همکاران و نژادرضاغالم مطالعه اساس بر و است

 شده ارزیابی مناسبی حد در اسکن برای بیماران ارجاع

 اسکن تشخیص ارزش درباره مطالعه ضرورت .(17) است

 .یابد می بیشتری تاهمی

 پرفیوژن اسکن دقت، مختلف مطالعات به توجه با

 نتیجه با کرونر عروق های بیماری تشخیص جهت میوکارد

 مطالعات در تهاجمی روش یک عنوان به آنژیوگرافی

 در. (9،18،19-16) است شده گزارش متفاوت گوناگون

 وجود نظرهایی اختالف آن ویژگی و حساسیت میزان بیان

 های روش ارزیابی جهت کارا و موثر روش یک. دارد

 هایویژگی کننده دریافت نیمنح از استفاده، تشخیصی

 و حساسیت تغییرات نمایش با که باشد یم ROC عملگر

 دقت منحنی زیر سطح تعیین و نمودار یک در ویژگی متمم

 تغییر با قلبی اسکن برای که کند می ارزیابی را تست

  خواهد متفاوت ورودی متغیرهای میزان و شرایط

 بیماران با مختلف شرایط در مطالعه اگر(. 21،20) بود

 خطای تأثیر ،گیرد انجام مختلف فاکتورهای ریسک دارای

 مورد در فردی قضاوت در توانایی عدم و برداری نمونه

 ضرورت لذا ؛بود خواهد بررسی قابل تشخیصی تست نتایج

 درباره مجدد ارزیابی متفاوت شرایط با بیماران در دارد

 .شود تکرار تشخیصی هایتست ارزش

 تشخیصی ارزش بررسی مطالعه این هدف بنابراین

 به کننده مراجعه بیماران در آنژیوگرافی با مقایسه در اسکن

 و اسکن روش 2 هر از که است ساری قلب مرکز

 .است شده استفاده ها آن درباره کرونر عروق آنژیوگرافی

 روش یک نتیجه عنوان به کرونری آنژیوگرافی نتایج

 طریق از قلب اسکن نتایج با، شده پذیرفته استاندارد

 .گرفت قرار مقایسه مورد ویژگی ،حساسیت
 

 :بررسی روش
 نتایج آن در که باشد می مقطعی نوع از مطالعه این

 مقایسه مورد قلب اسکن و کرونر آنژیوگرافی از حاصل

 به که است بیمارانی شامل، مطالعه مورد جامعه. گرفتند قرار

 فاطمه حضرت قلب بیمارستان ای هسته پزشکی بخش

 مراجعه 1390 اسفند تا آبان تاریخ در ساری( س) الزهرا

 نرمال یا و%( 50 از بیش) کرونر عروق گرفتگی و کرده

 و قلب متخصص توسط آنژیوگرافی وسیلههب ها آن بودن

 شدند بررسی سرشماری صورت به .بود شده یدأیت عروق

 الزم شرایط بودن دارا با نفر 547 بین از بیمار 115 تعداد که

  گیری نمونه روش از استفاده با و پی در پی صورت به

 و اسکن نتایج هم که شدند مطالعه وارد آسان صورت به
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 آوری جمع. است داشته وجود ها آن آنژیوگرافی نتایج هم

 اطالعات شامل که ای نامه پرسش طریق از ها داده

 بیماری خطر عوامل به مربوط سواالت و دموگرافیک

، سیگار مصرف، دیابت، باال ارخونفش: مانند کرونر عروق

 سابقه ،HDL، LDL ،گلیسیرید تری، کلسترول، قد و وزن

 شده طراحی قلبی سکته سابقه و قلبی بیماری خانوادگی

 و بیمار حال شرح اساس بر ها نامه پرسش سپس ؛است

 تحلیل نهایت در. گردید تکمیل، پزشک توسط پرونده

 های روش از ستفادها با SPSS افزار نرم طریق از ها داده

 از استفاده و دو کای آزمون و t آزمون مانند تحلیلی آمار

 سطح. شدند ارزیابی ویژگی و حساسیت های شاخص

 .شد گرفته نظر در 05/0 داری معنی

 

 :ها یافته
( %9/53) نفر 62، مطالعه مورد بیمار 115 مجموع از

 رمعیا انحراف و میانگین. بودند مرد( %1/46) نفر 53 و زن

 در .بود سال 85/56±67/9 معادل بررسی مورد بیماران سن

 بیماری به مبتال گروه در و سال 98/52±74/8 نرمال گروه

  اختالف که بود سال 59±55/9 برابر کرونر عروق

 عوامل فراوانی .(P=001/0) دهد می نشان را داری معنی

 خانوادگی سابقه(، %7/55) باال فشارخون ترتیب به خطرزا

 قلبی سکته سابقه و( %33) دیابت (،%1/46) قلبی یبیمار

 .آمد دستبه ( 9/20%)

( %1/66) نفر 76 تعداد آنژیوگرافی نتیجه طبق

 (%1/33) نفر 39 ،رگ 3 تا 1 در تنگی دچار که بیمارانی

 و نرمال غیر( %3/58) نفر 67 اسکن در .شد گزارش، نرمال

 (.1 شماره جدول) بود نرمال( %7/41) نفر 48

 

توزیع بيماران مورد مطالعه طبق نتيجه : 1 شماره لجدو

آنژیوگرافی کرونر و اسکن ميوکارد در بيمارستان قلب 

 )س( ساری فاطمه الزهرا

 اسکن آنژیوگرافی متغير

 تعداد )درصد( تعداد )درصد(

 48(7/41) 39(9/33) نرمال  

 31(0/27) 35(4/30) رگ 1تنگی 

 17(7/14) 17(8/14) رگ 2تنگی

 19(5/16) 24(9/20) رگ 3 تنگی

 115(0/100) 115(0/100) جمع

 

 ميانگين و انحراف معيار مربوط به عوامل خطر بيماری قلبی عروقی بر حسب نتيجه آنژیوگرافی: 2 شماره جدول

P متغيرها نرمال نرمال غير 

 انحراف معيار ±ميانگين  انحراف معيار ±ميانگين 

001/0P< 95/9±59 74/8±98/52 سال( نس( 

826/0=P 94/24±92/135 81/22±87/134 )فشارخون سيستوليک )ميلی متر جيوه 

21/0=P 8/48±34/209 09/48±28/197 ميلی گرم بر دسی ليتر( کلسترول( 

078/0P< 15/10±89/45 51/11±63/49 HDL )ميلی گرم بر دسی ليتر( 

885/0=P 85/37±78/118 79/38±68/117 LDL  ليتر()ميلی گرم بر دسی 

759/0=P 47/77±55/202 98/87±64/197 )تری گليسيرید )ميلی گرم بر دسی ليتر 

655/0=P 16/5±3/29 07/5±76/29 مربع( شاخص توده بدنی )کيلوگرم بر متر 

 

 معیار انحراف و میانگین ،2شماره  جدول در

 گروه 2 برای عروقی قلبی بیماری خطر عوامل به مربوط

 محاسبه( غیر نرمال و نرمال آنژیوگرافی نتیجه با) بیماران

 که کند می تعیین ها آن درباره t آزمون نتایج .است شده

دهد  می نشان را داری معنی اختالف سن متغیر تنها

(001/0=P). سیستولیک فشارخون مانند دیگر متغیرهای ،
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 توده شاخص گلیسیرید و تری ،HDL ،LDL، کلسترول

 این. دهند نمی نشان را داری عنیم تفاوت (BMI) بدنی

 .دارد هم خوانی اسکن و آنژیوگرافی برای نتایج

 معیار انحراف و میانگین ،3 شماره جدول در

 نرمال اسکن نتیجه با بیماران برای قلب اسکن متغیرهای

 درباره t آزمون نتایج و است شده محاسبه نرمال غیر و

  ،LVEF stress متغیرهای که کند می مشخص ها آن

Summed Stress Score= SSS ،SEGMAN ،

Summed Difference Score= SDS ،LVEF rest ،

 استراحت حالت در قلب چپ بطن ای تخلیه کسر

 قلب چپ بطن ای تخلیه کسر LVEF stress و( درصد)

  کسر LVEF stress و (درصد) استرس حالت در

  در( درصد) استرس حالت در قلب چپ بطن ای تخلیه

 .باشند می داری معنی اختالف دارای گروه 2

 

 ميانگين و انحراف معيار متغيرهای اسکن قلب :3 جدول شماره

 P غير نرمال نرمال متغيرهای اسکن

 انحراف معيار ±ميانگين  انحراف معيار ±ميانگين 

LVEF stress 25/12±53/67 43/19±43/49 001/0>P 

Summed Stress Score= SSS 4/4±65/6 34/14±34/21 001/0>P 

SEGMAN 4/3±96/3 45/6±61/7 001/0>P 

Summed Difference Score= SDS 31/3±38/4 45/6±61/7 001/0>P 

LVEF rest 91/12±58/69 81/19±57/51 001/0>P 

 

 از آمده دسته ب نتایج ،4 جدول شماره در

 ارائه نرمال غیر و نرمال براساس اسکن و آنژیوگرافی

 .است شده

 
 مقایسه نتایج اسکن قلب با آنژیوگرافی :4شماره  جدول

 آنژیوگرافی روش

 نرمال نرمال غير

 3 64 نرمال غير اسکن قلب

 36 12 نرمال

 39 76 جمع

 

 در قلب میوکارد پرفیوژن اسکن حساسیت

 آنژیوگرافی با مقایسه در کرونر عروق بیماری تشخیص

؛ دآم دسته ب% 92 برابر آن ویژگی و% 84 با برابر

 ارزش و% 5/95 مثبت کننده پیشگویی ارزش همچنین

 .شد محاسبه%  75 منفی کننده پیشگویی

 خطر عوامل 5جدول شماره  های یافته براساس

 بین داری معنی تفاوت دارای قلبی سکته سابقه و دیابت

  براساس هم که بوده نرمال غیر و نرمال گروه

  هشد ییدأت اسکن براساس هم و آنژیوگرافی نتایج

 ، کلسترول، فشارخون مانند دیگر خطر عوامل. است

 در و نداشته داری معنی تفاوت BMI و گلیسیرید تری

 .شد مشاهده یکسانی نتیجه تشخیصی روش 2 هر
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 حسب نتيجه آنژیوگرافی توزیع عوامل خطر کرونری بر :5شماره جدول 

 P آنژیوگرافی عوامل خطر
 (درصد) نرمال غير (درصد) نرمال

 =78/0P 43(6/56) 21(8/53) شارخونف

 *>001/0P 33(4/43) 5(8/12) دیابت

 =416/0P 17(4/22) 5(8/12) مصرف سيگار

 =685/0P 34(7/44) 19(7/48) سابقه فاميلی

 *>003/0P 22(9/28) 2(1/5) سابقه سکته قلبی

 *>049/0P 36(1/58) 26(9/41) زن جنسيت
 40(5/75) 13(5/24) مرد

 معنی دار است. α=05/0 حدر سط :*

 

 :بحث
 عوامل تعیین قسمت 2 در حاضر ی مطالعه نتایج

 ارزش تعیین و کرونر عروق بیماران در احتمالی خطر

 عواملی .گردید هئارا میوکارد پرفیوژن اسکن تشخیصی

 عروقی قلبی های بیماری گسترش و ایجاد موجب که

، باال فشارخون، دیابت، سن، وراثت، جنسیت: شوند می

 و تحرکی کم، باال خون چربی، سیگار مصرف، چاقی

 مطالعه این در(. 22) هستند استرس و روانی فشارهای

، گلیسیرید تری، کلسترول، فشارخون چون عوامل برخی

HDL و LDL گروه 2 هر در را داری معنی تفاوت 

 تنها و( P>05/0) ندادند نشان نرمال غیر و نرمال

 طوری به .داد نشان را داریی معن تفاوت سن میانگین

 نرمال غیر آنژیوگرافی نتیجه که افرادی در سن که

 در که آنجا از(. P<05/0) شد گزارش باالتر ،داشتند

 متعدد فاکتورهای ریسک با بیماران مطالعه این

 و اسکن انجام جهت کرونری عروق بیماری

 اختالف علت بنابراین ؛شدند انتخاب آنژیوگرافی

  و نرمال آنژیوگرافی گروه در خطر عوامل توزیع

 انتخاب سوگرایی از ناشی توان می را نرمال غیر

(selection Bias )گرفت نظر در. 

 در را داری معنی تفاوت دیابت مطالعه این در

 مطالعه با که داد نشان نرمال غیر و نرمال گروه 2

 میانگین. (23) دارد همخوانی همکاران و باقری

 خارجی مشابه مطالعات اب تحقیق این در خطر عوامل

و  Carols مطالعه در که طوریبه .دارد همخوانی

  134±15 سیستولیک فشارخون میانگینهمکاران، 

و  حاتمی مطالعه داخلی مشابه مطالعه در .(24) بود

 ترتیب به LDL و HDL میانگینهمکاران 

. (25) شد بیان 57/41±15/128، 24/13±83/196

 شده اعالم خطر عوامل تربیش ناچیز اختالف با اگرچه

 هم و اسکن برای هم نرمال غیر و نرمال گروه 2 در

 .است بوده مشابه تقریباً آنژیوگرافی نتایج برای

 مطالعه ،تشخیصی ارزش تعیین بخش در

 داده نشان را باالیی نسبتاً ویژگی و حساسیت حاضر

 و Hannoush که تحقیقی در نتایج این که است

 مثبت کننده پیشگویی ارزش .دادند انجام همکاران

% 86 منفی کننده پیشگویی ارزش و% 91 اسکن برای

 فاد و همکاران و  یمطالعه در(. 9) شد گزارش

 پرفیوژن اسکن حساسیتو همکاران  اصفهانی فرد

 کننده پیشگویی ارزش%، 94 ویژگی%، 94 میوکارد

 تعیین% 92 منفی کننده پیشگویی ارزش و% 96 مثبت

 اسکن نتایج Johansen مطالعه در. (10،11) شد

 تست عنوان به آنژیوگرافی نتایج با میوکارد پرفیوژن
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 حساسیت که است شده مقایسه استاندارد تشخیصی

 ای مطالعه در .(12) شد مشخص% 93 ویژگی و% 88

 شد انجام همکاران و مقدم مهاجری توسط که دیگر

 با مقایسه در میوکارد اسکن ویژگی و حساسیت

 زده تخمین %3/15 و% 9/90 ترتیب به یآنژیوگراف

 نشان را کمی ویژگی مطالعه این با مقایسه در که شد

 اسکن مقایسه از که دیگر تحقیقی(. 13) است داده

 واصلی  دارنشان وسیلهه ب آنژیوگرافی نتایج با تالیوم

 را حساسیت میوکارد اسکن در ،گردید انجام راستگو

 که کردند وردبرآ %80-%90 را ویژگی و 70%-85%

 .(15،14) است تحقیق این نتایج مشابه

 با حاضر مطالعه در اینکه نهایی گیری نتیجه

 اسکن، استاندارد عنوان به آنژیوگرافی گرفتن نظر در

، %92 ویژگی ،%84 حساسیت دارای میوکارد پرفیوژن

 ارزش و %5/95 مثبت کننده پیشگویی ارزش

 .باشد می% 75 منفی کننده پیشگویی

 اسکن ویژگی و حساسیت باالبودن به وجهت با

، آنژیوگرافی های یافته اساسبر میوکارد پرفیوژن

  روشی عنوان به تواند می میوکارد پرفیوژن اسکن

 کمک کرونر عروق تنگی تشخیص در تهاجمی غیر

 مختلف خطر عوامل حسب بر نتیجه این .باشد کننده

 .است نداشته چندانی تفاوت

 در توانایی عدم و داریبر نمونه خطای تأثیر

 از تشخیصی تست نتایج مورد در فردی قضاوت

 در که طور همان. است مطالعه این های محدودیت

 مراجعه بیماران اکثر تقریباً ،شد دیده مقطعی طرح این

 ریسک دارای ای هسته پزشکی مرکز به کننده

...  و باال فشارخون و باال خون چربی فاکتورهای

 گروه بین داری معنی اختالف ینهم خاطرهب .بودند

 دیده آنژیوگرافی و اسکن نظر از نرمال غیر و نرمال

  بودن موثر عدم نشانگر مسأله این واقع در که نشد

 اصلی لهأمس بلکه نبوده فاکتورها ریسک این

Selection Bias ضمن در. است انتخاب در اوریبی 

 ،مطالعه در فاکتورها ریسک این بدون و سالم افراد

 NPV و Sensitivity ،Specificity، PPV تعیین جهت

 سابقه که نرمال اسکن با افراد .نشد استفاده

 و شده خارج مطالعه از عمالً ،نداشته نژیوگرافیآ

 true negative و false negative از دقیق اطالع

 از کیفی و فردی تفسیر  موضوع دیگر لهأمس. نداشتیم

 ارزش تعیین مهمی رثیأت در که باشد می نژیوگرافیآ

 این ترتیب این به .گذارد می قلب اسکن تشخیصی

 ارزش بررسی جهت که دهد می نشان مطالعه

 انتخاب جملهاز موارد تمامی باید تست یک تشخیصی

 تا باشد استاندارد کامالً ها داده تفسیر نیز و بیماران

 .بیاید عمل به تست یک مورد در صحیح قضاوت

 
 :قدردانی و تشکر

 که ای هسته پزشکی بخش کارکنان کلیه از

 ها خانم از ویژه به، کردند یاری پژوهش این در را ما

 کریمی راضیه و اسالمی زهرا، زرینی عبدی کبری

 تحقیقاتی طرح حاصل مقاله این .گردد می تشکر

 علوم دانشگاه پژوهشی محترم معاونت مصوب

 .باشد می 91-15 ثبت شماره با مازندران پزشکی
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Background and aims: Coronary artery disease causes mortality, disability, and impose huge 

costs. Diagnostic value of myocardial perfusion imaging for coronary artery stenosis is reported. 

The aim of this study was to evaluate the diagnostic value of myocardial perfusion imaging in 

comparison with angiography. 

Methods: This research was a cross-sectional study and the population was patients referred to 

nuclear medicine section affiliated with heart hospital of Sari that 115 patients having their 

angiographic result were selected. Data related to risk factors for coronary artery disease were 

collected through questionnaire. The results were analysed by SPSS through t-test, Chi square 

and indicators of sensitivity, specificity, positive and negative predictive value. 

Results: 62 patients (53.9%) were female and the mean mean and standard deviation of the 

patients was 56.85±9.67 years, which had a significant relationship in both normal and coronary 

artery disease groups (P<0.001). Frequency of other risk factors was obtained with high blood 

pressure (55.7%), previous family history of cardiac diseases (46.1%) and diabetes (33%), 

respectively. There was no statistically significant relationship among systolic blood pressure, 

total cholesterol, HDL, LDL, Triglyceride and body mass index and angiographic result 

(P>0.05). Sensitivity of myocardial perfusion scan in the detection of coronary artery disease 

compared with coronary angiography was 84% and its specificity was equal to 92%. Also, the 

positive predictive value was calculated 95.5% and negative predictive value was 75%. 

Conclusion: Regarding to the results of this study and the high sensitivity and specificity of 

myocardial perfusion imaging in comparison with angiography, myocardial perfusion imaging as 

a noninvasive technique in the diagnosis of coronary artery disease is helpful, but the patient 

must be determined in standard condition and many limitations such as selection bias. 
 
Keywords: Coronary artery disease, Angiography, Myocardial perfusion scan. 


