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Introduction: The goal of radiation therapy is to provide a homogenous dose to tumor and spare critical structure.
When electron beams are used to treat superficial lesions on an eyelid, an eye shield is used to limit the dose to the
underlying healthy tissues such as the lens. The following criteria is used to design an eye shield: a transmitted dose
of less than 5%, proper thickness to fit under the eyelid and minimal backscatter electron and bremsstrahlung
production in order to prevent dose enhancement at the tissue- shield interface. In order to satisfy the above criteria,
eye shield are made from a combination materials of different atomic numbers. In this study, we investigated
dosimetric characteristics of eye shields made of a combination of high Z materials and low Z materials. Monte
Carlo simulations were used to determine the optimize characteristics of a combined eye shield for applications in
electron beam treatments.
Materials and Methods: Monte-Carlo models of 6, 8 and 10 MeV electron beams were developed using BEAMnrc
code and were validated against experimental measurements. Using the developed models the followings were
calculated under every shielding material combinations: transmission percentages (TP), depth dose distributions
(PDD), beam profiles and electron backscattered factors (EBF). EBF is defined as the ratio of dose at the tissueshield interface to the dose without shield. All of the simulations and measurements were done in the acrylic
phantom. A NACP Parallel palate chamber was used for measurements (RFA-300, ScanditronixWellhofer AB,
Sweden). Shielding materials include: high Z- lead, tungsten, cerrobend and titanium and low Z- aluminum, nylon
paraffin and polystyrene.
Results and discussions: Using the same thickness of all materials, TP values for all energies were between 1.45%
(tungsten, 6MeV) and 4.75% (cerrobend, 10MeV). PDD curves calculated under the shields showed the highest
falloff gradient for tungsten and the lowest for titanium. EBF was highest for 6MeV for all shield materials, lowest
for titanium in 6MeV and for tungsten in 8 and 10 MeV. Change in EBF in all energies was studied by applying
thicknesses of 0.5 to 2 mm of aluminum, nylon, paraffin and polystyrene to the shields. Results of this research can
be used for custom designing eye shields for individual patients in our radiotherapy division .
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