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The issues of targeted delivery and improved bioavailability of drugs are also promising. An
interesting potential use of NP forcancer treatment is the study of tumor-specific thermal scalpels
for heating and burning tumors (e.g., gold of nanocoating with polyethylene coveringwhich absorb
near-infrared radiation can be used to inhibit tumor growth). Cosmetic products also merit special
attention. For example, gold and silver NP shave significant antifungal, antibacterial and anti-
inflammatory properties and are used in compound of anti-aging creams, deodorants, medicines for
burns treatment etc.

Nowadays, the potential impact of NPs and rawNMs on humans will increaseas result of
development and commercialization of nanotechnology programs. One of the most serious
problems is the workplace (research laboratories, placeswhere NMs are synthesized, processed,
used, disposed or recycled). In order to determine whether the unique chemical and physical
properties of new NPs lead to specific toxicological properties, the nanotechnology community
needs new ways of hazards and risk factors estimation.

Toxicity of NP sdepends on their surface properties, coating, structure, size and aggregation
ability. Poor NPs solubility may cause a risk of cancer. This is due to the fact that in this case the
NPs have a larger ratio of surface area to volume, which increases the chemical and biological
reactivity.

NPs can penetrate intothe body in different ways: transdermal, by inhalation, injection or
implantation. Transdermal exposure is especially common in cases of using skin care products, hair
care products or lip balms, including sunscreens and anti-aging creams. The danger consists in the
fact that cosmetic products do not require clinical trials, but contain the maximum amount of
components with NP that can cause erythema (Cobalt and Chromium NPs, for example, cross the
skin barrier and damage fibroblasts).

Nowadays, many mechanisms have been proposed to explain the negative effects of NPs,
which can lead to cardiopulmonary disease. NPs sometimes affect reactive oxygen species and can
also stimulate neurons in the lungs, affecting the CNS and cardiovascular autonomic function.
Having the possibility of circulation in the body, NPs can cause an acute inflammatory reaction, as
they are recognized and identified by the immune system as foreign.

WHO has already identified a number of health effects toNP exposure, but risk levels and
regulations and policies have not yet been articulated. A new type of environmental pollution has
appeared – it is nano-pollution. Norms of nanoproductsuse (cosmetics, drugs, implants, food
packaging, etc.) have not yet been introduced. Therefore, protection during working with
nanomaterials and rules for the disposal of these materials after the completion of experiments is an
important component in the prevention of nanocontamination, and therefore risks to human health.
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For manufacturing of nanocomposites based on ionic MeNO3 salts (Me= K, Na, Rb, Cs) and
2D nanoparticles of InSe and GaSe used the results of studies of ionic self-organization of
nanostructures on van der Waals surfaces of layers of oxides of In and Ga in the implementation of
the melts of the ionic salts in the space between the layers of these crystals . Taking into account :
different wetting by molten ionic salt crystal surfaces with molecular linkages and surfaces of
oxides, which is due to different values of the surface energy of the interphase boundaries; thermal
decomposition of ionic molten salts according to the chemical reaction 2 MeNO3 = 2 MeNO2 +
O2↑and burnim is accompanied by release of molecular oxygen, which creates excessive pressure
on the layers of crystal and oxidizes their surface; the processes selfwetting ion salts in the wetting
of nanoscale oxides; the formation nano composites type “oxide-ion salt ”with high ionic
conductivity at the boundaries of 2D nanoparticles. The structure, composition and morphology of
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oxides and ionic nanostructures was studied by x-ray diffraction, optical spectroscopy, x-ray
photoelectron spectroscopy, scanning atomic force and tunneling microscopy. It is established that
the thickness 2D of the nanoparticles (~tens nm) is determined by the processes of the stages of
implementation of the melts between the layers of crystals, and their lateral dimensions −
deformation processes in pyramidal planes of the crystals. It is established that the oxidation only
covers the individual layers of the crystal InSe in places of penetration of ionic melts.

This allows to create heterogenity between the oxide and the semiconductor, with a
minimum concentration of defects, which reduces electron scattering and increases mobility in 2D
nanoparticles. Ion electrical properties of nanocomposites are determined by the formation of the
electric double layer, which is formed according to the electrochemical concept ions of solid
electrolyte and electrons in the oxidized 2D nanoparticles. When under constant stress there is an
effect of the field, which can lead to electrostatic doping of the semiconductor surface and affects
the energy barriers for heterogenized, that is, the conductivity of these materials.
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Для ідентифікації фізико-хімічних процесів, які відбуваються в речовинах при
виготовленні ліків; створення нових речовин із заданими необхідними властивостями;
дослідження структури, складу, властивостей речовин використовують сукупність фізичних
та фізико-хімічних методів дослідження. Фізичні методи аналізу класифікують за характером
взаємодії речовини із різними зовнішними впливами та за досліджуваними властивостями
речовини під дією цих чинників. Під дією зовнішнього фізичного впливу система має
відповідний відгук, який передає необхідну інформацію про речовину, процеси, які
виникають в ній під дією вказаних чинників.Використовуючи такі методи, як
рефрактометрія, поляриметрія, мас-спектрометрія, УФ-, ІЧ-спектрометрія та інші, можна
визначити основні показники якості рідких лікарських засобів. УФ-абсорбційна
спектроскопія базується на отриманні та дослідженні спектрів поглинання в
ультрафіолетовій ділянці спектра – λ = (190-400) нм – та використовується для аналізу та
ідентифікації лікарських речовин.ІЧ-спектроскопія досліджує спектри поглинання в
інфрачервоній ділянці спектра - λ = (1-300) мкм. Інфрачервоний спектр (сукупність смуг
поглинання, обумовлених енергетичними переходами у квантовій коливальній та
обертальній системах молекул) відрізняється положенням, інтенсивністю смуг для
відповідних речовин і дозволяє визначати хімічний склад та молекулярну структуру
досліджуваних речовин, речовинний склад продуктів синтезу в різних фазових станах, також
вивчати фазово-структурні зміни у продуктах в заданому інтервалі необхідних
технологічних показників.

Одним із найкращих сучасних методів дослідження структури речовини є ЯМР-метод,
який базується на взаємодії ядер з електромагнітними хвилями радіочастотного НВЧ-
діапазону у сильному магнітному полі. Результатом взаємодії є спектр, зумовлений
резонансним поглинанням речовиною енергії хвиль, що служить для ідентифікації складу
лікарської речовини.

До найбільш інформативних сучасних методів дослідження та аналізу речовини
відноситься структурна мас-спектроскопія, яка базується на іонізації та руйнуванні молекул,
розподілі утворених уламків відповідно їх масам у електричному та магнітному полях, та
дозволяє визначити атомні та молекулярні маси відповідної речовини, структуру молекули,
ізотопний склад, чистоту лікарської речовини.

Для визначення складу та контролю якості речовини, невідомої концентрації суміші у
розчині, визначення чистоти лікарських препаратів використовується рефрактометричний
метод дослідження, який базується на явищі заломлення світла на межі розподілу двох
середовищ (вимірювання показника заломлення досліджуваної речовини).


