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Zoeken naar Reactie informatie in SciFinder. 

 

SciFinder bevat een schat aan informatie op het gebied van reacties. In deze Tips van de Helpdesk gaan we 

dieper in op het zoeken naar reactie informatie in SciFinder. 

 

Algemene introductie 

SciFinder is een geavanceerde gebruiksvriendelijke user interface die ‘gevoed’ wordt door de gerenommeerde 

databases CAPLUS & MEDLINE waarin literatuur is opgenomen, REGISTRY voor de verbindingen, MARPAT voor 

Markush structuren, CHEMCATS voor commerciële beschikbaarheid, CHEMLIST voor regelgeving en tenslotte 

CASREACT voor reactie informatie. De SciFinder gebruiker merkt niets van het feit dat de informatie uit 

afzonderlijke databanken komt. Door intellectuele indexering zijn deze databases met elkaar verbonden: heeft 

u een verbinding of reactie gevonden, klikt u eenvoudig door naar literatuur of bijvoorbeeld commerciële 

beschikbaarheid. Heeft u literatuur gevonden, dan haalt u daar eenvoudig de verbindingen en de reacties uit. 

 

Bij het indexeren van de literatuur uit onder andere meer dan 10.000 verschillende journals en 

octrooipublicaties van 61 octrooi verstrekkende organisaties, wordt diverse reactie-informatie aangeboden. 

Deze reacties worden door de indexeerder overgenomen in de reactie database CASREACT. Deze databank 

wordt geproduceerd door CAS en is volledig geïntegreerd in SciFinder, waardoor na het vinden van de reactie 

naadloos kan worden doorgeklikt naar de referentie die de reactie beschrijft of direct de experimentele 

procedure bekeken kan worden. Reacties op allerlei gebied komen voor: synthetisch organisch onderzoek, met 

inbegrip van organometalen, totale syntheses van natuurlijke producten en biotransformatie reacties.  

 

Reactie informatie in SciFinder 

In 1985 is CAS begonnen met de opbouw van de CASREACT database. Om ook oudere reacties te kunnen 

ontsluiten heeft CAS diverse reactie-collecties ingekocht met als resultaat dat CASREACT nu terug gaat tot 

1840. Hieronder vindt u de belangrijkste bronnen van de CASREACT database: 

• Reacties uit journals opgenomen in CA van 1985 tot heden en octrooien vanaf januari 1991 tot heden  

• De reactie collectie die samen gemaakt is met de All-Union Institute of Scientific and Technical 

Information of the Academy of Sciences of the USSR (VINITI), de Duitse Zentrale 

Informationsverarbeitung Chemie, Berlin (ZIC) en geleverd door het Duitse software bedrijf, InfoChem 

(journals 1974-1999, octrooien 1982-1999)  

• Rxn: Core Reactions database van het INPI (Institut National de la Propriete Industrielle) (1840-1985)  

• Biotransformations database gemaakt in de periode 1971-1997 onder leiding van Professor Doctor 

Klaus Kieslich  

• Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis (EROS)  

• Wiley reaction collections van John Wiley & Sons, Reproduced under license 

 

De reacties van CASREACT van voor 1985 zijn dus niet primair door de CAS indexeerders geïndexeerd. Echter, 

de indexeerders van CAS kennen rollen toe aan verbindingen die in de literatuur voorkomen. Wordt een 

verbinding beschreven in de analytische studie, dan wordt de rol Analytical Study meegegeven. Gaat het over 

een biologische toepassing, dan zien we de rol Biological Study. Zo worden ook voor bereidingen de PREP rol 

toegekend, met vanaf 1967 daaronder een specifiekere rol de Synthetic Preparation rol. Deze laatste rol wordt 

door SciFinder handig gebruikt om de antwoordenset, die we uit CASREACT halen, aan te vullen met (nog) niet 

geïndexeerde reacties uit CAPLUS. Deze feature kunt u na een reactie gebruiken door op de knop “Find 

Additional Reactions” te klikken. De reacties die hiermee verkregen worden zijn de zogenaamde “halfreacties”. 

 

In SciFinder worden momenteel meer dan 42 miljoen reacties aangeboden.  
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Reactie zoeken in SciFinder 

Laten we een search gaan doen in SciFinder. Na het inloggen met UserID en wachtwoord, hebben we boven in 

het scherm de mogelijkheid te kiezen tussen Explore Literature, Explore Substance en Explore Reactions. 

Mocht u SciFinder hoofdzakelijk gebruiken voor het zoeken naar reacties dan kunt u in de “preferences” 

aangeven dat u voortaan direct in het “Explore Reactions” scherm wilt beginnen. (Preferences � Starting Page 

� kies de radiobutton: Explore Reactions en klik OK) 

 

 
 

In het Explore Reactions scherm ziet u van boven naar beneden de volgende onderdelen: 

 

Reaction Structure - met de JAVA Applet waarmee u de reactie kan tekenen 

Solvent(s) – waarin u kunt aangeven in welk oplosmiddel de reactie moet plaatsvinden 

Non-participating functional Group(s) – welke functionele groepen nemen geen deel aan de reactie? 

Number of Steps – geef hier op in hoeveel stappen de reactie plaats mag vinden 

Classification(s) – om wat voor reactie gaat het 

Source(s) – uit welke bronnen mogen de reacties komen, uit elke bron, alleen octrooien of uit elke bron, 

behalve octrooien. 

Publication Year(s) – in welke periode mag gezocht worden 

 

Deze filters kunt u ook achteraf nog toepassen. 
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We klikken op de JAVA Applet om onze reactie te tekenen. 

 

Deze tekenmodule is vrijwel gelijk aan die voor het tekenen van verbindingen. Echter er zijn wat meer tools, 

specifiek voor het tekenen van reacties: 

 

 Uitleg:  Uitleg: 

 
Reaction Arrow 

 
Reaction Role 

 Atom Mapping 
 
Reaction Site Marking 

 
Functional Group     

 

Zie voor uitleg van de overige tools: https://www.cas.org/help/scifinder/index.htm#casdrawng/structedit.htm  

 

We definiëren onze structuur: 

 

Als u er zeker van wilt zijn dat SciFinder alleen bepaalde groepen gebruikt in de reactie, gebruik dan de functie 

“Functional Groups”, door te klikken op de knop: .  

 

Deze functie kunt u gebruiken in combinatie met een getekende verbinding, of zoals hier, alleen als “Functional 

Group”. 

 

Als u hierop klikt, verschijnt een lijst waarin u uw functionele groepen kunt kiezen. Het mooie hiervan is, is dat 

u eigenlijk een hele brede oriënterende search kan opzetten, of juist heel erg kunt verfijnen in combinatie met 

een getekende structuur. Klik 1 keer op de functionele groep in de linker lijst en klik vervolgens in uw reactie, 

hetzij voor of na de reactie pijl. 

 

 
 

Klik OK. U wordt teruggeleid naar het beginscherm waarbij uw reactie nu zichtbaar is in de applet. Klik nu op 

Search 
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SciFinder gaat nu de CASREACT database raadplegen en komt terug met het volgende scherm: 

 

 
 

Uitleg van dit scherm: 

 

Boven in het scherm: 

 

 Uitleg: 

 

Doorklikken naar de literatuur 

 

De halfreacties, SciFinder zoekt naar het eindproduct 

gecombineerd met de “Synthetic Prep” rol 

 

Combineer de actieve antwoordenset met een 

opgeslagen (reactie) anwoordenset 

Save Sla uw antwoordenset op op de CAS Server 

Print Print uw antwoordenset 

Export Exporteer de antwoordenset naar o.a. Word of PDF 

formaat. 
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Sort By: 

 

 Uitleg: 

Accession Number Accession Number, volgorde van binnenkomst in de 

database 

Experimental Procedure Experimentele procedure in het artikel 

Number of Steps Aantal stappen in de reactie 

Product Yield Opbrengst 

Publication Year Publicatiejaar 

 

Deze sortering is met de blauwe pijl zowel af- als oplopend te bekijken. 

 

Wat nog meer opvalt zijn de display icons: 

 

 
 

Van links naar rechts: 

1. toon alle reacties 

2. toon 1 reactie per referentie 

3. toon alleen het reactieschema 

4. toon reactieschema en het overzicht 

 

aan de rechterkant vindt u de bekende Analyseer en Verfijn tools. 

 

U kunt uw antwoordenset Analyseren op: 

 

 Uitleg: 

Author Name  

Catalyst  

Company – Organisation  

Document Type  

Experimental Procedure Hierin vindt u het “recept” zoals beschreven in het 

Journal of octrooi 

Journal Name  

Language Originele taal van het artikel 

Number of Steps   

Product Yield  

Publication Year  

Solvent  

 

U ziet in dit voorbeeld Sample Analysis en de tool is niet te gebruiken om te verfijnen. Dit komt doordat de 

antwoordenset groter is dan 5000. Nu worden 1000 random reacties geanalyseerd. 

 

Naast de Analyse tools hebben we ook de Refine tools, waarmee u de antwoordenset kunt verfijnen, 

bestaande uit: 

 

 Uitleg: 

Reaction Structure Hiermee kunt u de getekende structuur aanpassen 

Product Yield  

Number of Steps  

Reaction Classification  

Excluding Reaction Classification  

Non-participating functional groups  
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Voor deze search verfijnen wij op opbrengst > 90%. We houden 800 reacties over en zien dat de automatische 

Analyse tool de antwoordenset nu wel volledig analyseert. 

 

In de laatste release van SciFinder, begin december 2010, is de nieuwe feature “Experimental Procedure” 

beschikbaar gekomen. In deze “Experimental Procedure” kunt u precies dat gedeelte uit het journal of 

octrooipublicatie waarin de reactie besproken wordt raadplegen. Deze toevoeging is nog niet voor alle reacties 

beschikbaar. U kunt uw antwoordenset hierop analyseren en vervolgens verfijnen. 

 

 
 

Tevens ziet u dat bij de laatste release van SciFinder de Steps / Stages weggehaald zijn bij de reactiepijl en nu 

overzichtelijk onder de reactie getoond wordt. 

 

Similar Reactions 

Wat ons ook nog opvalt is dat voor deze reactie “Similar Reactions” beschikbaar zijn. Deze functionaliteit kan 

“soortgelijke” reacties uit de hele database of uit de huidige antwoordenset halen waarbij het CLASSIFY
®
 

algoritme gebruikt wordt. Deze similar reactions zijn beperkt tot single-step reacties. 

 

Hierbij zijn drie niveaus mogelijk: 

 

Broad - Reaction centers only  

 

Medium - Reaction centers plus adjacent 

atoms and bonds 
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Narrow - Reaction centers plus extended 

atoms and bonds 

 

Broad houdt in dat alleen het reactie centrum vergeleken wordt en waarbij de rest van het molecuul open 

gelaten wordt. 

Bij Medium worden de atomen van het reactiecentrum plus de direct daar aansluitende atomen vergeleken. 

Tenslotte wordt in een Narrow Similarity Search een nog groter deel van aan het reactiecentrum liggende 

atomen vergeleken. 

Een narrow search voor bovenstaande reactie resulteert in onder andere de volgende reactie: 

 

Hierbij zijn de reactiecentra met rood gehighlight.  

Find Additional Reactions 

Rest ons nog de “Find Additional Reactions” optie te bespreken. Hiervoor zullen we een nieuwe search moeten 

doen omdat de huidige search gebaseerd is op een functionele groep! 

In onderstaande afbeelding zien we onze getekende structuur als resultaat van de search query: 
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 We zien dat we nu 368 reacties in onze antwoordenset hebben. Klikken we nu op “Find Additional Reactions” 

dan zien we dat er 23900 antwoorden bijgekomen zijn. 

 

 
 

Het tonen van de resultaten is anders, omdat we nu alleen met het eindproduct te maken hebben: 

 
 

Om deze twee soorten antwoorden toch los van elkaar te kunnen gebruiken, geldt hier geen limiet van 5000 op 

het analyseren op “Answer type”. 

 

Conclusie: 

Met SciFinder Web heeft u toegang tot een schat aan reactie informatie. Met geavanceerde zoek-, verfijn- en 

analyse tools kunt u snel uw reactie vinden en vervolgens eenvoudig doorklikken naar de experimentele 

procedure of de referentie waarin de reactie beschreven staat.  

 

  

 

 


