
JJaacckk  AA..  DDiigglliiaannii,,  PPhhDD,,  EEddDD  
PPoolliiccee  PPssyycchhoollooggiisstt  

  
                                                                                                            OOppiiaatteess  aanndd  OOppiiooiiddss  

  
IInncclluuddeess  iinnffoorrmmaattiioonn  pprroovviiddeedd  bbyy  SSuussaann  JJeewweellll,,  MMDD    

  

IInnffoorrmmaattiioonn::  UUssee  ooff  OOppiiaatteess  aanndd  OOppiiooiiddss    

IInn  tthhee  UU..SS..  tthheerree  iiss  aann  aavveerraaggee  ooff  4466  ddeeaatthhss  ppeerr  ddaayy  ffrroomm  aann  ooppiiaattee//ooppiiooiidd  pprreessccrriippttiioonn  

oovveerrddoossee.. PPrreessccrriippttiioonn  ooppiiaatteess//ooppiiooiiddss  kkiillll  ttwwiiccee  aass  mmaannyy  ppeeooppllee  aass  hheerrooiinn  aanndd  ccooccaaiinnee  

ccoommbbiinneedd..  NNeeww  ssttuuddiieess  ssuuggggeesstt  tthhaatt  33  oouutt  ooff  44  ppeeooppllee  wwiitthh  aa  ddeeppeennddeennccee  oonn  hheerrooiinn  bbeeggaann  wwiitthh  

pprreessccrriippttiioonn  ppaaiinnkkiilllleerrss..      

PPrreessccrriippttiioonn  ooppiiaattee//ooppiiooiidd  aabbuussee  iiss  ffuueelliinngg  hheerrooiinn  aaddddiiccttiioonn  aanndd  oovveerrddoosseess..  OOvveerrpprreessccrriibbiinngg  

pphhyyssiicciiaannss  aarree  tthhee  pprriimmaarryy  ffaaccttoorr..  PPeerrssoonnss  eevvoollvvee  ffrroomm  ooppiiooiidd  pprreessccrriippttiioonn  mmeeddiiccaattiioonn  ttoo  ssttrreeeett  

hheerrooiinn……wwhhyy??  MMaannyy  ssttaatteess  aattttrriibbuuttee  tthhiiss  ttoo  ffoorr--pprrooffiitt  ppaaiinn  cclliinniiccss  ((nniicckknnaammeedd  ““ppiillll  mmiillllss””))  tthhaatt  

pprreessccrriibbee  llaarrggee  qquuaannttiittiieess  ooff  ppaaiinnkkiilllleerrss  ttoo  ppeeooppllee  wwhhoo  ddoonn’’tt  nneeeedd  tthheemm  mmeeddiiccaallllyy  ((CCeenntteerrss  ffoorr  

DDiisseeaassee  CCoonnttrrooll  aanndd  PPrreevveennttiioonn))..  

  

OOppiiaatteess  aanndd  OOppiiooiiddss  

  
AAlltthhoouugghh  tthhee  tteerrmm  ooppiiaattee  iiss  oofftteenn  uusseedd  aass  aa  ssyynnoonnyymm  ffoorr  ooppiiooiidd,,  tthhee  tteerrmm  ooppiiaattee  iiss  pprrooppeerrllyy  

lliimmiitteedd  ttoo  tthhee  nnaattuurraall  aallkkaallooiiddss  ffoouunndd  iinn  tthhee  rreessiinn  ooff  tthhee  ooppiiuumm  ppooppppyy  ((mmoorrpphhiinnee,,  ccooddeeiinnee)),,  wwhhiillee  

ooppiiooiidd  rreeffeerrss  ttoo  tthhee  ooppiiaatteess  aass  wweellll  aass  tthhee  sseemmii--ssyynntthheettiicc  ((hheerrooiinn))  aanndd  ssyynntthheettiicc  ((ffeennttaannyyll))  

ccllaasssseess  ooff  ssuubbssttaanncceess..  OOppiiooiiddss  aarree  ssoommeettiimmeess  ccaalllleedd  nnaarrccoottiiccss..  

  

OOppiiooiiddss  aarree  aa  ccllaassss  ooff  mmeeddiiccaattiioonnss  uusseedd  mmoossttllyy  ttoo  ccoonnttrrooll  ppaaiinn..  TThheeyy  aarree  tthhee  mmoosstt  eeffffeeccttiivvee  ppaaiinn  

mmeeddiiccaattiioonnss..  EExxaammpplleess  ooff  ffrreeqquueennttllyy  uusseedd  ooppiiooiidd  mmeeddiiccaattiioonnss  aarree  mmoorrpphhiinnee  aanndd  ooxxyyccooddoonnee..    

  

AAss  aa  ccllaassss,,  ooppiiooiiddss  hhaavvee  aa  hhiigghh  ppootteennttiiaall  ffoorr  ddeeppeennddeennccee  aanndd  aaddddiiccttiioonn..  IInn  mmoosstt  ccaasseess,,  tthhee  bbooddyy  

aaddaappttss  ttoo  hhaavviinngg  tthhee  ddrruugg  pprreesseenntt  iinn  tthhee  bbooddyy,,  wwhhiicchh  iiss  ccaalllleedd  ttoolleerraannccee..  TThhiiss  pprroocceessss  ooccccuurrss  

wwhheenn  tthhee  nneeuurroorreecceeppttoorrss  iinn  tthhee  bbrraaiinn  bbeeccoommee  ddeesseennssiittiizzeedd  ttoo  tthhee  ddrruugg,,  wwhhiicchh  rreessuullttss  iinn  aa  

rreedduuccttiioonn  ooff  iittss  eeffffeecctt  iinn  tthhee  bbooddyy..    

  

TThheerree  aarree  aa  nnuummbbeerr  ooff  ggeenneerraall  ccllaasssseess  ooff  ooppiiooiiddss::    

  

NNaattuurraall  ((MMoorrpphhiinnee))  

SSeemmii--ssyynntthheettiicc  ((OOxxyyccooddoonnee))  

SSyynntthheettiicc  ((MMeetthhaaddoonnee))  

EEnnddooggeennoouuss  ((EEnnddoorrpphhiinnss))  

  

MMoorrpphhiinnee  ((ffrroomm  MMoorrpphheeuuss,,  tthhee  GGrreeeekk  GGoodd  ooff  DDrreeaammss))  

  

MMoorrpphhiinnee  iiss  tthhee  oorriiggiinnaall  ooppiiaattee  ddrruugg..  MMoorrpphhiinnee  hhaass  bbeeeenn  tthhee  cclliinniiccaall  ssttaannddaarrdd  ffoorr  ppaaiinn  ccoonnttrrooll  ffoorr  

mmaannyy  yyeeaarrss..  IItt  iiss  aa  nnaarrccoottiicc  ddrruugg  uusseedd  ttoo  ttrreeaatt  mmooddeerraattee  aanndd  sseevveerree  ppaaiinn..    

  

  

  

  



HHeerrooiinn  

  

HHeerrooiinn  ((ddiiaacceettyyllmmoorrpphhiinnee))  wwaass  ffiirrsstt  ssyynntthheessiizzeedd  iinn  11887744..  WWhheenn  aacceettiicc  aannhhyyddrriiddee  iiss  aaddddeedd  ttoo  

mmoorrpphhiinnee  iinn  tthhee  pprrooppeerr  cchheemmiiccaall  eennvviirroonnmmeenntt,,  hheerrooiinn  iiss  pprroodduucceedd..  TThhiiss  mmaakkeess  hheerrooiinn  aa  sseemmii--

ssyynntthheettiicc  ooppiiooiidd  ddrruugg..  

  

HHeerrooiinn  iiss  uusseedd  mmeeddiiccaallllyy  iinn  sseevveerraall  EEuurrooppeeaann  ccoouunnttrriieess  uunnddeerr  tthhee  nnaammee  DDiiaammoorrpphhiinnee  ((aallssoo  uusseedd  

iinn  hheerrooiinn--mmaaiinntteennaannccee  pprrooggrraammss))..  HHeerrooiinn  iiss  mmoorree  ppootteenntt  aanndd  aaddddiiccttiivvee  tthhaann  mmoorrpphhiinnee..  IItt  hhaass  tthhee  

aabbiilliittyy  ttoo  ttrraavveell  ddiirreeccttllyy  ttoo  tthhee  bbrraaiinn  wwhheerree  iitt  sshhuuttss  ddoowwnn  ffrroonnttaall  lloobbee  tthhiinnkkiinngg  aanndd  pprroodduucceess  aa  

sseennssee  ooff  eeuupphhoorriiaa..  HHeerrooiinn  iiss  aa  SScchheedduullee  II  ddrruugg  iinn  tthhee  UU..SS  aanndd  tthheerreeffoorree  iiss  nnoott  uusseedd  mmeeddiiccaallllyy..    

  

HHeerrooiinn  iiss  aa  pprrooddrruugg  ooff  mmoorrpphhiinnee..  IItt  iiss  mmeettaabboolliizzeedd  iinnttoo  mmoorrpphhiinnee  iinn  tthhee  bbooddyy  ((hheerrooiinn  wwaass  

hhiissttoorriiccaallllyy  uusseedd  ttoo  ttrreeaatt  mmoorrpphhiinnee  aanndd  ccooccaaiinnee  aaddddiiccttiioonn))..  TThhee  eeffffeeccttss  ooff  ssttrreeeett  hheerrooiinn  nnoorrmmaallllyy  

llaasstt  ffrroomm  33  ttoo  44  hhoouurrss..  AA  ““ssppeeeeddbbaallll””  iinnvvoollvveess  tthhee  ssiimmuullttaanneeoouuss  uussee  ooff  hheerrooiinn  aanndd  ccooccaaiinnee..    

  

CCooddeeiinnee    

  

CCooddeeiinnee,,  ((33--mmeetthhyyllmmoorrpphhiinnee))  aa  nnaattuurraall  ooppiiaattee,,  iiss  aavvaaiillaabbllee  aass  ssiinnggllee  iinnggrreeddiieenntt  oorr  aass  aa  

ccoommppoonneenntt  ooff  mmaannyy  mmeeddiiccaattiioonnss..  CCooddeeiinnee  iiss  ddeerriivveedd  ffrroomm  tthhee  ppooppppyy  ppllaanntt  aanndd  hhaass  bbeeeenn  uusseedd  

ffoorr  yyeeaarrss  aass  aann  aannaallggeessiicc,,  aannttii--ccoouugghhiinngg  aanndd  aannttii--ddiiaarrrrhheeaall  mmeeddiiccaattiioonn..  IInn  tthhee  bbooddyy,,  tthhee  lliivveerr  

ccoonnvveerrttss  aa  ppoorrttiioonn  ooff  ccooddeeiinnee  iinnttoo  mmoorrpphhiinnee..  CCooddeeiinnee  hhaass  aa  ssiimmiillaarr  aabbuussee  ppootteennttiiaall  aass  mmoorrpphhiinnee  

aanndd  sshhoouulldd  bbee  ttaakkeenn  oonnllyy  aass  pprreessccrriibbeedd..  AApppprrooxxiimmaatteellyy  55--1100%%  ooff  ccooddeeiinnee  wwiillll  bbee  ccoonnvveerrtteedd  ttoo  

mmoorrpphhiinnee  iinn  tthhee  bbooddyy..  

    

OOxxyyccooddoonnee  

  

OOxxyyccooddoonnee  ((11991177))  iiss  aa  sseemmii--ssyynntthheettiicc  ooppiiooiidd  mmeeddiiccaattiioonn  ((ssyynntthheessiizzeedd  ffrroomm  tthhee  ooppiiaattee  tthheebbaaiinnee))..  

IItt  iiss  oonnee  ooff  tthhee  mmoosstt  wwiiddeellyy  uusseedd  ooppiiooiiddss  aanndd  iiss  oofftteenn  uusseedd  iinn  ccoommbbiinnaattiioonn  wwiitthh  ootthheerr  mmeeddiiccaattiioonnss  

ttoo  ccrreeaattee  nneeww  ffoorrmmuullaattiioonnss..  IItt  ccaann  bbee  ccoommbbiinneedd  wwiitthh  iibbuupprrooffeenn  ((CCoommbbuunnooxx)),,  aacceettaammiinnoopphheenn  

((PPeerrccoocceett)),,  oorr  aassppiirriinn  ((PPeerrccooddaann))  ttoo  ccrreeaattee  aa  ssyynneerrggiissttiicc  eeffffeecctt..  TThhee  mmoosstt  ppooppuullaarr  ffoorrmmuullaattiioonn  iiss  

ssiimmppllyy  ooxxyyccooddoonnee,,  kknnoowwnn  aass  OOxxyyCCoonnttiinn..  TThhee  rreeccoommmmeennddeedd  ssttaarrttiinngg  ddoossee  ooff  OOxxyyCCoonnttiinn  iiss  1100  

mmiilllliiggrraammss  ((mmgg))  ttaakkeenn  eevveerryy  1122  hhoouurrss..    

  

OOxxyymmoorrpphhoonnee  

  

OOxxyymmoorrpphhoonnee  ((OOppaannaa))  hhaass  aabboouutt  ttwwiiccee  tthhee  ssttrreennggtthh  ooff  ooxxyyccooddoonnee..  IItt  wwaass  ffiirrsstt  ssyynntthheessiizzeedd  iinn  

11991144..  BBootthh  ooxxyymmoorrpphhoonnee  aanndd  ooxxyyccooddoonnee  wweerree  ffiirrsstt  ssyynntthheessiizzeedd  iinn  GGeerrmmaannyy..    

  

HHyyddrrooccooddoonnee  

  

HHyyddrrooccooddoonnee  iiss  aa  sseemmii--ssyynntthheettiicc  ooppiiooiidd  ppaaiinn  mmeeddiiccaattiioonn  ((ssyynntthheessiizzeedd  ffrroomm  ccooddeeiinnee))..  VViiccooddiinn  

aanndd  LLoorrttaabb  aarree  eexxaammpplleess  ooff  hhyyddrrooccooddoonnee  pplluuss  aacceettaammiinnoopphheenn..  AAbbuussee  ooff  tthhee  ddrruugg  iiss  hhiigghh  

bbeeccaauussee  ffrreeqquueenntt  uussee  ooff  hhyyddrrooccooddoonnee  wwiillll  lleeaadd  ttoo  ttoolleerraannccee..  HHyyddrrooccooddoonnee  wwaass  ffiirrsstt  ssyynntthheessiizzeedd  

iinn11992200  iinn  GGeerrmmaannyy..  

  

HHyyddrroommoorrpphhoonnee  

  

HHyyddrroommoorrpphhoonnee  iiss  aa  sseemmii--ssyynntthheettiicc  ddeerriivvaattiivvee  ooff  mmoorrpphhiinnee  ffrreeqquueennttllyy  uusseedd  ttoo  ttrreeaatt  cchhrroonniicc  ppaaiinn  

aanndd  ootthheerr  ccoonnddiittiioonnss..  IItt  iiss  pprroodduucceedd  uunnddeerr  tthhee  bbrraanndd  nnaammee  DDiillaauuddiidd  aammoonngg  ootthheerrss..  SSoommeettiimmeess  

uusseedd  iinn  ccoommbbiinnaattiioonn  wwiitthh  ootthheerr  ddrruuggss  ((iinncclluuddiinngg  mmiiddaazzoollaamm))  aass  aa  lleetthhaall  iinnjjeeccttiioonn..  OOhhiioo  uusseedd  aa  

ccoommbbiinnaattiioonn  ooff  hhyyddrroommoorrpphhoonnee  aanndd  mmiiddaazzoollaammttoo  eexxeeccuuttee  DDeennnniiss  MMccGGuuiirree  iinn  JJaannuuaarryy1166,,  22001144..  



MMeeppeerriiddiinnee    

  

MMeeppeerriiddiinnee  ((DDeemmeerrooll))  iiss  aa  ssyynntthheettiicc  ooppiiooiidd  ffiirrsstt  mmaannuuffaaccttuurreedd  iinn  11993399..  IItt  iiss  aa  uusseedd  ffoorr  sshhoorrtt--tteerrmm  

ttrreeaattmmeenntt  ooff  mmooddeerraattee  ttoo  sseevveerree  ppaaiinn..  LLoonngg--tteerrmm  uussee  ooff  mmeeppeerriiddiinnee  iiss  ccoonnttrraaiinnddiiccaatteedd  dduuee  ttoo  tthhee  

uunnddeessiirraabbllee  eeffffeeccttss  ooff  iittss  ttooxxiicc  mmeettaabboolliittee  nnoorrppeetthhiiddiinnee..  

  

MMeetthhaaddoonnee  

  

MMeetthhaaddoonnee  ((ssyynntthheettiicc  ooppiiooiidd))  wwaass  ddeevveellooppeedd  iinn  GGeerrmmaannyy  iinn  11993377  aanndd  iinnttrroodduucceedd  iinnttoo  tthhee  UUnniitteedd  

SSttaatteess  iinn  11994477  ((DDoolloopphhiinnee))..  IItt  iiss  aa  SScchheedduullee  IIII  ddrruugg  iinn  tthhee  UU..SS..  MMeetthhaaddoonnee  wwaass  wwiiddeellyy  uusseedd  bbyy  

tthhee  GGeerrmmaann  aarrmmyy  dduurriinngg  WWWWIIII..  CCuurrrreenntt  aapppplliiccaattiioonnss::  aannaallggeessiicc  aanndd  aaddddiiccttiioonn  mmaaiinntteennaannccee..  

  

FFeennttaannyyll    

    

FFeennttaannyyll  iiss  pprroodduucceedd  uunnddeerr  tthhee  bbrraanndd  nnaammee  DDuurraaggeessiicc  aanndd  mmaannyy  ootthheerrss..  FFeennttaannyyll  iiss  aa  ssyynntthheettiicc  

ooppiiooiidd  tthhaatt  hhaass  bbeeccoommee  tthhee  mmoosstt  ccoommmmoonnllyy  pprreessccrriibbeedd  ppaaiinn  mmeeddiiccaattiioonn  iinn  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess..  IItt  

ccaann  bbee  uusseedd  aass  aa  ttrraannssddeerrmmaall  ppaattcchh  oorr  iinn  aa  cchheewwaabbllee  ttaabblleett  oorr  lloolllliippoopp  ((AAccttiiqq))..  TThhee  aabbuussee  

ppootteennttiiaall  iiss  hhiigghh  aanndd  sshhoouulldd  oonnllyy  bbee  uusseedd  uunnddeerr  tthhee  ccaarree  ooff  aa  qquuaalliiffiieedd  pphhyyssiicciiaann..    

  

RReellaattiivvee  DDrruugg  PPootteennccyy  ccoommppaarreedd  ttoo  MMoorrpphhiinnee  

  

MMoorrpphhiinnee  11  

MMeeppeerriiddiinnee  00..11  ((DDeemmeerrooll))  

HHeerrooiinn  11..55  --  33  

HHyyddrroommoorrpphhoonnee  1100  ((DDiillaauuddiidd))  

AAllffeennttaanniill  1100––2255  

FFeennttaannyyll  7755––112255  ((DDuurraaggeessiicc))  

RReemmiiffeennttaanniill  225500  

SSuuffeennttaanniill  550000––11000000  ((mmaaxxiimmuumm  ppootteennccyy  ffoorr  uussee  iinn  hhuummaannss))    

EEttoorrpphhiinnee  11000000––33000000  ((lleeggaallllyy  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  vveetteerriinnaarryy  uussee  oonnllyy))  

CCaarrffeennttaanniill    1100,,000000  ((lleeggaallllyy  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  vveetteerriinnaarryy  uussee  oonnllyy))  

  

YYoouurr  BBrraaiinn  oonn  OOppiiaatteess  

  

OOppiiaattee  aabbuussee  ccaauusseess  mmaajjoorr,,  lloonngg--llaassttiinngg  cchheemmiiccaall  cchhaannggeess  iinn  tthhee  bbrraaiinn..  WWhheenn  aann  ooppiiaattee  iiss  

iinnjjeecctteedd  oorr  ttaakkeenn  iinn  ppiillll  ffoorrmm,,  iitt  ttrraavveellss  ttoo  tthhee  bbrraaiinn''ss  ooppiiaattee  rreecceeppttoorrss  aanndd  rreelleeaasseess  eennddoorrpphhiinnss  --  

cchheemmiiccaallss  tthhaatt  pprroodduuccee  hhaappppyy,,  ppoossiittiivvee  ffeeeelliinnggss  aanndd  rreedduuccee  ppaaiinn  --  pprroodduucciinngg  aa  ""rreewwaarrdd  

rreessppoonnssee””  tthhaatt  ccaauusseess  tthhee  bbrraaiinn  ttoo  ccrraavvee  mmoorree  ooff  tthhee  ddrruugg..  

  

TThhee  hheeaalltthhyy  bbrraaiinn  pprroodduucceess  nnaattuurraall  eennddoorrpphhiinnss  oonn  iittss  oowwnn..  AAfftteerr  pprroolloonnggeedd  uussee,,  ooppiiaatteess  ccrreeaattee  aa  

fflloooodd  ooff  aarrttiiffiicciiaall  eennddoorrpphhiinnss  iinn  tthhee  bbrraaiinn  tthhaatt  ssiiggnnaallss  tthhee  bbrraaiinn  ttoo  ssttoopp  pprroodduucciinngg  tthhee  nnaattuurraall  kkiinndd,,  

lleeaaddiinngg  ttoo  iinntteennssee  ccrraavviinnggss  aanndd  pphhyyssiiccaall  ddeeppeennddeennccee..  TThhiiss  ttyyppee  ooff  uussee  cchhaannggeess  tthhee  wwaayy  tthhee  

bbrraaiinn  ffuunnccttiioonnss  aanndd  pprroodduucceess  tthhee  ooppppoossiittee  eeffffeeccttss  ooff  tthhoossee  tthhaatt  ddrraaww  mmoosstt  ppeeooppllee  ttoo  uussee  ooppiiaatteess  

iinn  tthhee  ffiirrsstt  ppllaaccee..  

  

OOvveerr  ttiimmee,,  tthhee  oonnllyy  wwaayy  ffoorr  tthhee  uusseerr  ttoo  ffeeeell  nnoorrmmaall  aanndd  aavvooiidd  ffeeeelliinngg  ssiicckk  aanndd  ddeepprreesssseedd  ffrroomm  

tthhee  lloossss  ooff  nnaattuurraall  eennddoorrpphhiinnss  iiss  bbyy  uussiinngg  hhiigghheerr  aanndd  hhiigghheerr  ddoosseess  ooff  tthhee  ddrruugg  oorr  ggrraadduuaattiinngg  ttoo  aa  

mmoorree  ddaannggeerroouuss  ddrruugg  ((ee..gg..,,  pprreessccrriippttiioonn  ddrruugg  uusseerrss  bbeeggiinn  iinnjjeeccttiinngg  hheerrooiinn))..  GGeettttiinngg  hhiigghh  iiss  nnoo  

lloonnggeerr  aabboouutt  ffeeeelliinngg  tthhee  eeuupphhoorriiaa  ffrroomm  tthhee  ddrruugg  bbuutt  ssiimmppllyy  ttrryyiinngg  ttoo  ffuunnccttiioonn..  TThhiiss  pprroocceessss  iinn  tthhee  

bbrraaiinn  iiss  tthhee  pprriimmaarryy  rreeaassoonn  wwhhyy  ooppiiaatteess  aarree  ssoo  aaddddiiccttiivvee..  

  



IIff  tthhee  ooppiiaattee  aaddddiicctt  ssttooppss  uussiinngg  tthhee  ddrruugg,,  sseevveerree  wwiitthhddrraawwaall  ssyymmppttoommss  ssuucchh  aass  aannxxiieettyy,,  ssuuiicciiddaall  

tthhoouugghhttss,,  ddeepprreessssiioonn,,  nnaauusseeaa,,  ddiiaarrrrhheeaa,,  hheeaarrtt  ppaallppiittaattiioonnss  aanndd  rreessttlleessssnneessss  ccaann  ooccccuurr  aallmmoosstt  

iimmmmeeddiiaatteellyy..  IInn  mmoosstt  ccaasseess,,  wwiitthhddrraawwaall  llaassttss  22--44  ddaayyss,,  tthhoouugghh  wwiitthhddrraawwaall  ffrroomm  hheerrooiinn  ccaann  llaasstt  

ffrroomm  11--22  wweeeekkss  ((FFrroomm::  OOppiiaatteessrrxx..ccoomm))..  

  

OOppiiooiidd  eeffffeeccttss  ((aaddvveerrssee  oorr  ootthheerrwwiissee))  ccaann  bbee  rreevveerrsseedd  wwiitthh  aann  ooppiiooiidd  aannttaaggoonniisstt  ssuucchh  aass  

nnaallooxxoonnee  ((NNaarrccaann))  aanndd  nnaallttrreexxoonnee  ((RReevviiaa))..  NNaallooxxoonnee  bbiinnddss  ttoo  ooppiiooiidd  rreecceeppttoorrss  wwiitthh  hhiigghheerr  

aaffffiinniittyy  tthhaann  mmoosstt  ooppiiooiidd  aaggoonniissttss..  NNaallooxxoonnee  aatttteennuuaatteess  aanndd//oorr  rreevveerrsseess  ooppiiooiidd--aaggoonniisstt  eeffffeeccttss..  IItt  

ddiissppllaacceess  tthhee  ooppiiooiidd  bbuutt  ddooeess  nnoott  aaccttiivvaattee  tthhee  rreecceeppttoorr..    

  

TThhee  eelliimmiinnaattiioonn  hhaallff--lliiffee  ooff  nnaallooxxoonnee  ccaann  bbee  sshhoorrtteerr  tthhaann  tthhaatt  ooff  tthhee  ooppiiooiidd  iittsseellff,,  ssoo  rreeppeeaatt  

ddoossiinngg  oorr  ccoonnttiinnuuoouuss  iinnffuussiioonn  mmaayy  bbee  rreeqquuiirreedd  wwhheenn  nnaallooxxoonnee  iiss  uusseedd  ttoo  ttrreeaatt  aaccuuttee  ooppiiooiidd  

oovveerrddoossee..      

  

BBuupprreennoorrpphhiinnee  iiss  aa  ppaarrttiiaall  ooppiiooiidd  rreecceeppttoorr  aaggoonniisstt..  BBuupprreennoorrpphhiinnee  bbiinnddss  ttoo  ooppiiooiidd  rreecceeppttoorrss  aanndd  

ttrriiggggeerrss  aa  ppaarrttiiaall  rreessppoonnssee..  SSuubbooxxoonnee  iiss  aa  ccoommbbiinnaattiioonn  ddrruugg  tthhaatt  ccoonnttaaiinnss  bbuupprreennoorrpphhiinnee  aanndd  

nnaallooxxoonnee..  SSuubbooxxoonnee  iiss  uusseedd  pprriimmaarriillyy  ttoo  ttrreeaatt  ooppiiooiidd  aaddddiiccttiioonn..    
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