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I. Műanyagok – fizikai hatás
(i) Szerkezetüket tekintve polimerek (ma közel 4000 vegyületet használnak az előállításukkor);

(ii) Természetes módon nem keletkeznek és nem bomlanak le;

(iii) A természetben aprózódnak, elszennyeznek és különösen vízi ökosziszémákban veszélyesek,

nem emészthetők; 

II. Műanyagok – kémiai hatás
(iv) Az alapvegyület, a lágyításra és formázásra használt segédanyagok megjelennek a környezetünkben,

italainkban és élelmiszereinkben, többet rákeltéssel gyanúsítottak, illetve sok közülük hormonmoduláns hatású;

(v) Csomagolóanyagokon és edényeken keresztül szennyezik az ételeinket és az italainkat,

ruházatunkban, épületeinkben és járműveinkben is megjelennek;

III. Környezeti hatások
(vi) Halak, kétéltűek és hüllők ivari fejlődését megzavarják, és hermafrodita irányban tolják el; 

(vii) Emberen közvetlenül és közvetve (segítőként) igen sokféle betegséget indíthatnak el;
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Nőket érintő betegségek 

• Endometriózis 

• Mellrák 

• Policisztás petefészek szindróma 

• Petefészekrák 

• Méhrák 

• Mióma 

• Serdülőkor zavarai (főként korai, de akár késő pubertás) 

• Meddőség 

• Vetélés és koraszülés 

Férfiakat érintő betegségek 

• A herék fejlődési/leszállási rendellenessége 

• A húgycső fejlődési rendellenessége 

• Meddőség, csökkent megtermékenyítő-képeség, csökkent 

spermiumszám, spermium minőségének romlása 

• Hererák 

• Prosztatarák 

• Jóindulatú prosztata-megnagyobbodás 

• Serdülőkor zavarai 

• Merevedési zavar 

Idegrendszeri betegségek és zavarok 

• Autizmus 

• Gyerekkori hiperaktivitás 

• Tanulási zavarok 

• Parkinson-kór 

• Alzheimer-kór 

• Beszédzavar 

• Depresszió 

• Szorongás 

• Az intelligencia szintjének (IQ) csökkenése és memóriazavar 

• Hipofízis adenoma 

Pajzsmirigy betegségek 

• A pajzsmirigy működési zavarai 

• Pajzsmirigy rosszindulatú daganata 

Cukorbetegség 

• Fiatalkori diabétesz 

• Inzulinrezisztencia 

• Felnőttkori II-es típusú diabétesz 

Szív és érrendszer betegségek 

• Érelmeszesedés 

• Szívritmuszavar 

• Magas vérnyomás 

Egyéb daganatok 

• Fiatalkori daganatok 

• Tüdőrák 

• Vastagbélrák 

• Májrák 

• Hasnyálmirigy daganat 

• Vérképzőszervi daganatok 

Egyéb betegségek 

• Elhízás (kiemelten a has környékén) 

• Autoimmun betegségek 

• Csontritkulás 

• Asztma 

• Allergia 

• Zsírmáj (nem alkoholos) 


