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Els arbres genealògics o pedigrees han demostrat ser una eina molt útil a 
l’hora d’estudiar aquelles malalties o condicions genètiques que es transmeten 
de generació en generació. En aquest treball s’ha desenvolupat una aplicació 
web per a facilitar la generació de pedigrees als professionals de la salut i 
investigadors. Aquesta aplicació ha estat creada utilitzant principalment el 
paquet Shiny de R. La generació dels pedigrees s’ha basat en el paquet 
kinship2 en el que s’han realitzat tot un seguit de modificacions amb l’objectiu 
d’obtenir pedigrees més complets, personalitzables i que segueixin la 
simbologia i la nomenclatura considerades estàndard.  

Per a definir els fenotips que es volen representar en els pedigrees s’ha 
utilitzat un llistat dels termes estàndards definits per la Human Phenotype 
Ontology (HPO). En l’aplicació es mostren unes taules que conten els noms 
dels gens i les malalties amb les que han estat relacionats els termes HPO 
d’interès i que ofereixen també enllaços a les pàgines web d’OMIM i Orphanet. 

Tota la informació introduïda en l’aplicació és guardada en una base de dades, 
permetent que els usuaris hi pugui accedir de nou. La creació de comptes 
d’usuari amb contrasenyes personals permet que cada usuari només tingui 
accés a la seva informació, assegurant la confidencialitat de les dades.  

El resultat obtingut és una aplicació intuïtiva i fàcil d’utilitzar, que permet 
generar pedigrees força complets i que, a més, permet obtenir més informació 
sobre els termes HPO d’interès.  
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  Abstract (in English, 250 words or less): 

 

Family trees or pedigrees have proven to be a very useful tool for studying 
genetic diseases or conditions that are transmitted from one generation to 
another. In this project, a web application has been developed to facilitate the 
generation of pedigrees to health care professionals and researchers. This 
application has been created using mainly the Shiny R package. The 
generation of pedigrees has been based on the kinship2 package in which a 
series of modifications have been made with the aim of obtaining pedigrees 
that are more complete, customizable and that follow the symbology and 
nomenclature considered standard.  

The list of standard terms defined by the Human Phenotype Ontology (HPO) 
has been used to define the phenotypes to be represented in the pedigrees. 
The application displays tables that contain the names of the genes and 
diseases that have been related to the HPO terms of interest and which also 
provide links to the OMIM and Orphanet websites.  

All the information entered into the application is stored in a database, allowing 
users to access it again. The creation of user accounts with personal 
passwords allows each user to only have access to their information, ensuring 
the confidentiality of the data. 

The result obtained is a web application that is intuitive and easy to use, that 
allows users to generate fairly complete pedigrees and that, moreover, 
provides more information about the HPO terms of interest. 
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1. Introducció 

 

1.1. Context i justificació del treball 

1.1.1. Descripció general 

Aquest Treball Final de Màster (TFM) ha consistit en el desenvolupament d’una 

aplicació web mitjançant el llenguatge de programació R [1] i la llibreria Shiny [2,3] per 

a generar arbres genealògics, també anomenats pedigrees, des d’un punt de vista 

mèdic i genètic. La generació del gràfic s’ha basat en el paquet kinship2 de R [4,5] que 

permet la creació de pedigrees senzills. A aquest paquet s’hi han realitzat algunes 

modificacions i s’hi han afegit noves opcions per tal de fer-lo més adequat per al tipus 

de pedigrees que es vol aconseguir i per a que la simbologia segueixi els estàndards 

publicats per Bennett et al. al 1995 [6].  

L’aplicació web requereix que els usuaris es creïn un compte personal amb la seva 

respectiva contrasenya. Un cop han accedit amb el seu compte d’usuari, poden 

generar un o més pedigrees. En cada pedigree es poden indicar fins a quatre fenotips 

diferents que siguin d’interès en aquella família en qüestió i que es vulguin representar 

en el gràfic. La selecció dels fenotips es fa a partir d’un llistat dels termes estàndards 

definits per la Human Phenotype Ontology (HPO) [7,8]. Per altra banda, la introducció 

d’informació sobre cadascun dels membres d’una família es realitza a partir d’un 

formulari i queda recollida en una taula resum que se l’hi mostra a l’usuari. El gràfic es 

genera i s’actualitza automàticament a partir de la informació continguda en la taula i 

pot ser descarregat com una imatge. A més, també es poden visualitzar i descarregar 

els llistats de gens i malalties amb els que han estat relacionats els fenotips d’interès 

segons la base de dades de HPO.  

Tota la informació que els usuaris introdueixen per a generar els pedigrees es guarda 

en una base de dades MySQL [9] per tal de que els usuaris hi puguin tornar a accedir 

en un altre moment o des d’un altre dispositiu.  
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1.1.2. Justificació del TFM 

Els pedigrees són una representació gràfica de la història familiar d’un pacient molt 

utilitzada tant per metges genetistes com per assessors genètics. Les seves 

aplicacions van des de determinar el diagnòstic d’una malaltia o el seu mecanisme 

d’herència, fins a estudiar les opcions reproductives del pacient. També són una ajuda 

a l’hora de calcular el risc que té un individu de la família de patir la malaltia, 

determinar quines proves diagnòstiques s’haurien de realitzar i ajudar als pacients a 

entendre el que el metge o l’assessor genètic els hi està explicant [10]. A més, són una 

bona eina a l’hora d’il·lustrar casos clínics en publicacions científiques. Aquests motius 

fan que sigui important desenvolupar eines informàtiques per a facilitar la generació de 

pedigrees als professionals de la salut i investigadors.  

Avui en dia existeixen algunes aplicacions web o programes que permeten generar 

pedigrees. Un dels problemes que es poden trobar els usuaris és que per a utilitzar 

moltes d’elles es requereix una subscripció de pagament (Ex. Genial Genetics [11] o 

TrakGene [12]). En d’altres és necessari descarregar un programa a l’ordinador de 

l’usuari, fet que ocupa espai en la seva memòria i fa que l’usuari no hi pugui accedir 

des d’altres dispositius (Ex. CeGaT [13]). Finalment, trobem algunes aplicacions web 

gratuïtes però que no sempre tenen una interfície d’usuari prou intuïtiva o no ofereixen 

suficients opcions de personalització (Ex. Visual Paradigm [14] o Progeny [15]).  

Mitjançant aquest treball es vol facilitar la generació de pedigrees a qualsevol usuari 

interessat desenvolupant una eina intuïtiva, gratuïta i online que sigui una alternativa a 

les aplicacions que existeixen actualment i que segueixi la nomenclatura recomanada 

per Bennett et al. 1995 [6]. 

 

 

1.2. Objectius del Treball 

1.2.1. Objectius generals 

El treball realitzat s’ha basat en un únic objectiu general: 

OG1. Desenvolupar una aplicació web que permeti generar pedigrees.  
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1.2.2. Objectius específics 

L’objectiu general del treball es pot desglossar en els tres objectius específics 

següents: 

OE1. Crear una interfície d’usuari que sigui intuïtiva, fàcil i ràpida d’utilitzar. 

OE2. Dissenyar el backend de l’aplicació de manera que funcioni 

correctament, s’obtingui el pedigree desitjat i es donin el menor nombre 

d’errors possibles.  

OE3. Generar una base de dades que guardi tota la informació introduïda pels 

usuaris i que els hi permeti accedir a la informació en un altre moment o 

des d’un altre dispositiu. 

 

 

1.3. Enfocament i mètode seguit 

Per a crear una aplicació web es poden utilitzar molts llenguatges de programació 

diferents, com per exemple Python o JavaScript. Tot i així, R ofereix el paquet Shiny 

que està enfocat a facilitar la generació d’aplicacions web senzilles a desenvolupadors 

que no tenen molta experiència en programació [2,3]. Les funcions incloses en aquest 

paquet permeten transformar el codi R introduït a codi HTML per a generar una pàgina 

web amb la qual l’usuari pot interactuar. A més, és un llenguatge reactiu, fet que 

permet que el codi que es vol executar sigui re-executat cada vegada que l’usuari 

introdueix nous inputs o modifica els existents [16,17]. Per a treballar còmodament 

amb R s’ha utilitzat el programa RStudio [18].  

Un altre avantatge que presenta R per assolir l’objectiu general del treball és el paquet 

kinship2 creat per Jason Sinnwell i Terry Therneau [4,5]. Aquest paquet conté funcions 

per a generar pedigrees senzills com si fossin un gràfic. Una possible aproximació del 

treball hagués estat crear aquests gràfics des de zero però això hagués comportat un 

temps molt major del que disposem per a realitzar el treball, a més d’una dedicació 

innecessària tenint en compte que aquest paquet ja ens ofereix el que necessitem. El 

que sí que s’ha fet és modificar certes parts del codi de les funcions que ofereix aquest 

paquet, així com afegir alguna funció nova, per tal d’afegir més opcions de 

personalització del pedigree i seguir la nomenclatura estàndard definida per Bennett et 

al. 1995 [6]. 
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La base de dades MySQL que recull tota la informació introduïda pels usuaris s’ha 

guardat en el servidor d’Amazon Web Services (AWS) [19] per a que pugui ser 

accessible des de qualsevol lloc i en qualsevol moment. S’ha triat AWS ja que ofereix 

una prova gratuïta de 12 mesos i consta de varis sistemes per a assegurar l’accés a 

les dades contingudes. Per a tenir permís per accedir a la base de dades, l’usuari ha 

d’haver creat un compte personal amb una contrasenya. La base de dades s’ha 

gestionat (creació i edició de les taules) de manera local mitjançant el programa 

MySQL Workbench 8.0 [20]. Per a accedir i editar la base de dades des del script de 

l’aplicació s’han utilitzat els paquets RMySQL [21] i pool [22] de R.  

La versió definitiva de l’aplicació s’ha carregat al servidor shinyapps.io [23] per a que 

pugui ser accessible per a qualsevol usuari interessat. Aquest servidor és segur, fàcil 

d’utilitzar i gratuït. Per a facilitar la detecció d’errors en el funcionament de l’aplicació, 

s’ha afegit un sistema de logs mitjançant la funció cat de R que permet imprimir a la 

consola de shinyapps.io la informació sobre tots els esdeveniments que tenen lloc a 

l’aplicació [24]. Aquesta informació també pot ser descarregada en un arxiu.  

A nivell general, s’ha volgut aconseguir una aplicació amb les següents funcionalitats: 

 Poder crear comptes d’usuari amb les seves respectives contrasenyes. 

 Guardar tota la informació introduïda en una base de dades per a poder-hi 

tornar a accedir en qualsevol moment. 

 Introduir la informació sobre els membres de la família a través d’un 

formulari.  

 Generar i actualitzar el pedigree automàticament a mesura que s’afegeix o 

es modifica la informació. 

 Poder afegir nous individus en qualsevol moment. 

 Poder editar la informació dels individus ja introduïts. 

 Poder eliminar els individus. 

 Mostrar una taula que resumeixi la informació introduïda per a tots els 

individus. 

 Poder triar quina informació es vol mostrar en el pedigree. 

 Poder modificar l’aparença del pedigree (canviar l'altura, l'amplada, la mida 

de la lletra, la mida dels símbols, els colors...). 

 Poder descarregar el pedigree final en una imatge. 

 Mostrar una llegenda del pedigree que també pugui ser descarregada. 

 Utilitzar els termes HPO per a definir els fenotips d’interès. 
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 Generar un sistema de logs per a tenir un registre de què fa cada usuari i 

poder detectar possibles errors. 

Els tres objectius específics d’aquest treball estan relacionats entre si, de manera que 

no s’ha esperat a haver-ne assolit un per a començar a treballar en el següent. S’ha 

mantingut en tot moment un control de versions mitjançant GitHub [25].   

 

 

1.4. Planificació del Treball 

1.4.1. Tasques 

En la taula 1 es resumeixen les tasques que s’han realitzat durant aquest treball, els 

objectius que cada tasca ha contribuït a assolir i les dates en que s’han dut a terme. 

Aquestes dates són lleugerament diferents a les que es van proposar en la planificació 

inicial (PAC1) ja que van ser ajustades durant la primera fase del desenvolupament del 

treball (PAC2). 

Taula 1. Tasques en les que s’ha repartit el desenvolupament del treball. 

# Tasca Objectiu Dates 

I. Familiarització amb paquet kinship2 de R, les 

funcions que ofereix i el codi utilitzat per definir-

les.  

OE2 Del 14/10 al 16/10 

(3 dies) 

II. Realització de les primeres modificacions en el 

paquet kinship2 i creació d’un repositori de 

GitHub per a guardar el paquet kinship2 modificat.  

OE2 Del 17/10 al 21/10 

(5 dies) 

III. Familiarització amb el funcionament del paquet 

Shiny de R.  

OE1 i OE2 Del 22/10 al 24/10 

(3 dies) 

IV. Disseny inicial de la interfície d’usuari de 

l’aplicació mitjançant Shiny i creació d’un 

repositori de GitHub per a guardar el script de 

l’aplicació.  

OE1 Del 25/10 al 29/10 

(5 dies) 

V. Creació de la base de dades MySQL a AWS.  OE3 Del 30/10 al 01/11 

(3 dies) 

VI. Disseny de la part funcional de l’aplicació que 

inclou el guardat de la informació introduïda en la 

base de dades, la creació del pedigree a partir 

d’aquesta informació i la creació d’un sistema de 

logs.  

OE2 i OE3 Del 02/11 al 02/12 

(31 dies) 
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Taula 1 (Continuació). Tasques en les que s’ha repartit el desenvolupament del treball. 

# Tasca Objectiu Dates 

VII. Introducció de més modificacions en el paquet 

kinship2 per a afegir més símbols i més opcions 

de personalització del gràfic. 

OE2 Del 16/11 al 02/12 

(17 dies) 

VIII. Disseny de la pàgina inicial de l’aplicació que 

inclou el registre i la creació dels comptes 

d’usuari. 

OE1 i OE3 Del 03/12 al 09/12 

(7 dies) 

IX. Introducció dels últims retocs a la interfície 

d’usuari i a la part funcional de l’aplicació. 

OE1 i OE2 Del 10/12 al 13/12 

(4 dies) 

X. Realització de proves generant varis pedigrees i 

correcció d’errors. 

OE2 Del 14/12 al 18/12 

(5 dies) 

XI. Càrrega de l’aplicació web al servidor 

shinyapps.io i comprovació del seu correcte 

funcionament. 

OG1 Del 19/12 al 22/12 

(4 dies) 

XII. Tancament de la memòria del treball.  Del 23/12 al 05/01 

(14 dies) 

XIII. Elaboració de la presentació.  Del 06/01 al 10/01 

(5 dies) 

 

 

1.4.2. Calendari 

En la figura 1 es mostra un diagrama de Gantt en el que es pot visualitzar la 

planificació del treball que s’ha seguit. En color verd es mostra el temps dedicat a cada 

Prova d’Avaluació Contínua (PAC) segons el que s’indica en el pla docent. En color 

blau es mostra la repartició en el temps de les diferents tasques resumides en la taula 

1. Com es pot veure en el calendari, no s’han diferenciat els dies laborables dels dies 

festius ja que des d’un principi s’ha tingut la intenció de treballar tots els dies per igual.  

 

1.4.3. Fites 

En la taula 2 es mostren les fites que es van proposar assolir durant la realització 

d’aquest treball i la corresponent data límit per a aconseguir-les. Aquesta data límit va 

ser lleugerament modificada en la PAC2 respecte la planificació inicial (PAC1) per a 

concordar amb els petits canvis que també es van aplicar en les dates de realització 

de les diferents tasques. En la figura 1 s’han marcat les fites amb un rombe taronja.  
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Taula 2. Fites que s’han assolit durant la realització del treball. 

Fites Data límit 

Haver definit tot el pla de treball 13/10/20 

Tenir una primera versió de la interfície d’usuari de l’aplicació i la base de dades 

amb les taules necessàries 

01/11/20 

Tenir una aplicació funcional 02/12/20 

Tenir la versió definitiva de l’aplicació ja penjada a un servidor i accessible per 

als usuaris 

22/12/20 

Haver acabat i entregat la memòria 05/01/21 

Haver elaborat i entregat la presentació 10/01/21 
 

 

 

Figura 1. Diagrama de Gantt de la planificació del treball. En verd: temps de duració de les 

PAC. En blau: temps de duració de les tasques a realitzar. En taronja: dates límit de les fites a 

assolir. Creat mitjançant GanttProject [26].  

 

1.4.4. Anàlisi de riscos 

A continuació es detallen alguns dels problemes amb els que un es pot trobar en la 

realització d’aquest treball: 
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1. Mala planificació: no haver destinat suficient temps a alguna tasca en concret 

que faci que totes les següents tasques es vegin endarrerides.  

SOLUCIÓ: refer la planificació i intentar dedicar més temps cada dia a la 

realització del treball. Per exemple, en la primera fase del desenvolupament es 

va veure que s’havia destinat massa poc temps a la realització de la tasca VI 

(disseny de la part funcional de l’aplicació) i es va reorganitzar la planificació 

per a dedicar-li sis dies més. Això va fer que s’hagués d’escurçar el temps de 

dedicació de les següents tasques, però tot i així va ser suficient per a dur-les a 

terme correctament. 

2. Falta de coneixements sobre Shiny: no tenir suficient experiència en la creació 

d’aplicacions web mitjançant Shiny, fet que provoqui haver de dedicar molt de 

temps a realitzar proves fallides.  

SOLUCIÓ: fer una cerca d’informació exhaustiva sobre l’ús del paquet Shiny 

abans d’iniciar el desenvolupament del treball. Si es presenta alguna dificultat, 

solventar-la estenent la cerca d’informació, utilitzant paquets de R 

complementaris o plantejant la solució des d’un enfocament diferent.  

3. Falta de coneixements sobre bases de dades: tenir problemes a l’hora de 

connectar a la base de dades en el servidor extern o a l’hora de treballar amb 

diferents usuaris.  

SOLUCIÓ: igual que en cas anterior, abans d’iniciar el desenvolupament del 

treball es fa una cerca d’informació sobre l’ús de bases de dades 

emmagatzemades en el servidor d’AWS i es fan varies proves connectant amb 

ella des de diferents dispositius i amb diferents usuaris. En cas necessari, es 

podria buscar un servidor diferent.  

4. No sempre utilitzar el codi més eficient: redactar un codi complicat per a una 

funció que es podria realitzar amb un codi més simple per desconeixença.  

SOLUCIÓ: aquest risc no sempre té una solució fàcil. En aquest cas, s’intenta 

fer petits esquemes per a plantejar bé el que es vol realitzar amb cada 

fragment de codi i quin és el millor enfocament abans de començar a redactar.  
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1.5. Breu sumari de productes obtinguts 

A continuació es llisten els resultats i productes que s’han obtingut en aquest treball: 

 Memòria 

Recull de tota la informació relativa al treball, des de la metodologia utilitzada, 

la planificació seguida, la descripció de les diferents parts que conformen 

l’aplicació, les conclusions i la bibliografia consultada.  

 

 Productes 

Tot allò que conforma el software de l’aplicació creada: 

 Base de dades al servidor d’AWS. 

 Repositori de GitHub que conté les funcions modificades del paquet 

kinship2: https://github.com/SaraMonts/kinship2modified. A més dels 

arxius .R, també s’han modificat els arxius .Rd que es troben dins de la 

carpeta “man” i contenen la documentació de les funcions més 

importants. En l’annex 1 es comenta en més detall el contingut de cada 

arxiu.  

 Repositori de GitHub que conté el script de l’aplicació (app.R), la 

documentació de l’aplicació (arxius .md i imatges .png que es troben 

dins la carpeta “www”), les comandes utilitzades per a crear les taules 

de la base de dades (Database_structure.sql), la informació sobre la 

sessió en la que s’ha creat l’aplicació (Session_info.html) i tots els 

arxius relacionats amb els termes HPO (dins la carpeta “HPOs”): 

https://github.com/SaraMonts/PhenTree. En l’annex 1 es comenta en 

més detall el contingut de cada arxiu.  

 Aplicació web penjada al servidor de shinyapps.io accessible des de 

l’enllaç: https://saramonts.shinyapps.io/PhenTree/ 

 

 Presentació virtual 

Exposició oral del treball realitzat de manera resumida i amb l’ajuda de 

diapositives.  

 

 

https://github.com/SaraMonts/kinship2modified
https://github.com/SaraMonts/PhenTree
https://saramonts.shinyapps.io/PhenTree/
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1.6. Breu descripció dels altres capítols de la memòria 

A continuació es fa un resum dels diferents apartats en els que s’ha dividit la memòria: 

2. La simbologia estàndard dels pedigrees 

Una part important de dissenyar una aplicació per a generar pedigrees és 

utilitzar els símbols i la nomenclatura recomanada com a estàndard per la 

Pedigree Standardization Task Force al 1995. En aquest apartat es mostren i 

es descriuen tots els símbols inclosos en l’aplicació, pels que s’han seguit les 

recomanacions.  
 

3. El paquet kinship2 i les modificacions introduïdes 

En aquest apartat es comenten breument les principals funcions del paquet 

kinship2 enfocades a la generació de pedigrees i es descriuen les 

modificacions que s’han realitzat en cadascuna d’elles. També es descriu una 

funció que s’ha creat de nou. 
 

4. La base de dades MySQL 

Es descriu breument el contingut de les dues taules que conté la base de 

dades. També es comenten els mètodes utilitzats per a protegir-hi l’accés.  
 

5. L’aplicació Shiny 

Aquest és l’apart més extens del projecte. Es comença descrivint breument 

com s’organitzen i com funcionen les aplicacions en Shiny. Posteriorment, es 

descriu amb detall el contingut de les tres pàgines que formen l’aplicació, 

accessibles des del seu menú superior, així com les funcions que es poden 

realitzar en cadascuna d’elles. També es descriu el sistema de logs introduït 

per a tenir un control de l’aplicació i facilitar la detecció de possibles errors.  
 

6. Conclusions 

Avaluació de les lliçons apreses durant la realització del treball, del compliment 

dels objectius, del seguiment de la metodologia i la planificació plantejades 

inicialment i de les possibles millores que es podrien desenvolupar en un futur.  
 

7. Glossari 

Definició dels termes i acrònims més utilitzats dins d’aquesta memòria. 
 

8. Bibliografia 

Recull de tot el material consultat per a la realització del treball, des de llibres i 

articles, fins a pàgines web i software utilitzat. 
 

9. Annexos 

Material complementari, massa extens com per ser inclòs dins la memòria.   
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2. La simbologia estàndard dels pedigrees  

 

La Pedigree Standardization Task Force (PSTF) va ser creada per la National Society 

of Genetic Counselors (NSGC) al veure la falta de consistència que hi havia en la 

simbologia i la nomenclatura utilitzades a l’hora de representar pedigrees, tant en 

informes clínics com en publicacions científiques. L’any 1995, la PSTF va publicar 

unes recomanacions amb la intenció d’estandarditzar la simbologia i la nomenclatura 

utilitzades en els pedigrees [6]. En aquest article, Bennett et al. comenten que “l’ús de 

nomenclatura estàndard en els pedigrees reduirà les probabilitats de fer una 

interpretació incorrecte de la informació mèdica i genètica d’un pacient i la seva 

família” [6]. Al 2008, Bennett et al. van publicar un nou article en el que analitzaven l’ús 

de les recomanacions i les actualitzaven [27].  

A l’hora de crear l’aplicació web s’han volgut seguir aquestes recomanacions per tal de 

que els pedigrees obtinguts seguissin la simbologia i la nomenclatura estàndards. En 

la taula 3 es mostren tots els símbols que s’han inclòs en l’aplicació juntament amb la 

seva descripció. 

Taula 3. Llistat de símbols inclosos en l’aplicació web. 

Símbols Descripció 

   

Dona (rodona), home (quadrat) o persona de gènere 

desconegut, no-binari o amb trastorn del 

desenvolupament sexual (rombe).  

   

Persona afectada per un o varis fenotips d’interès.  

   

Persona portadora d’una mutació o alteració genètica que 

no s’espera que manifesti el fenotip (per exemple, 

portadora heterozigota d’un al·lel recessiu). 

   

Persona portadora presimptomàtica d’una mutació o 

alteració genètica que no manifesta el fenotip en 

l’actualitat però s’espera que el pugui manifestar en un 

futur.  

   

Varies persones representades amb un mateix símbol. Es 

pot indicar el nombre concret o una “n” si aquest nombre 

és desconegut. 
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Taula 3 (Continuació). Llistat de símbols inclosos en l’aplicació web. 

Símbols Descripció 

   

L’edat o any de naixement de la persona es poden indicar 

sota el símbol. 

   

Persona que és morta. Es pot indicar l’edat o l’any en que 

va morir a sota. 

   

Persona adoptada per la família (no relacionada 

biològicament). 

   

Persona que és filla biològica d’un membre de la família 

però que ha estat adoptada per una altra família.  

   

Persona que consulta amb el professional per a obtenir 

un diagnòstic o un assessorament genètic (consultand). 

   

Embaràs (pregnancy). Es poden indicar a sota les 

setmanes o mesos de gestació. 

  

Avortament espontani (sense la ratlla diagonal) o 

interrupció voluntària de l’embaràs (amb la ratlla 

diagonal). Es poden indicar les setmanes o mesos en el 

moment de l’avortament. 

  

Sota el símbol es pot afegir informació de la persona com 
el nom (o les inicials, o el codi de pacient...), el cariotip, 
l’any o l’edat de diagnòstic d’una malaltia, la causa de la 
mort, el resultat d’un test genètic... 

 

Línies de relació entre pares i fills.  

 

Matrimoni/parella sense fills. 
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Taula 3 (Continuació). Llistat de símbols inclosos en l’aplicació web. 

Símbols Descripció 

 

Relació entre dues persones consanguínies.  

 

Bessons monozigòtics (idèntics). 

 

Bessons dizigòtics (no idèntics). 

 

Bessons de zigositat desconeguda. 

 

Com s’observa en la taula 3, hi ha tres símbols principals que s’utilitzen per a 

diferenciar el gènere dels individus: la rodona per a dones, el quadrat per a homes i el 

rombe per a persones de gènere desconegut o amb trastorns del desenvolupament 

sexual. Bennett et al., en l’actualització publicada al 2008, recomanen representar les 

persones transgènere amb el símbol corresponent al seu gènere, indicant el cariotip a 

sota del símbol en cas de que es conegui i es consideri necessari (per exemple, en 

l’estudi de malalties amb herència lligada al cromosoma X) [27]. Per a les persones 

amb gènere no-binari s’utilitza el rombe, podent indicar a sota del símbol el cariotip en 

cas de que es conegui. Aquest tema va ser analitzat en més profunditat per Elizabeth 

Sheehan en la seva tesi de màster en assessorament genètic al 2018 [28], en que va 

enquestar a membres de la NSGC per a analitzar quins símbols eren més utilitzats a 

l’hora de representar persones transgènere o no-binàries. Sheehan observa com 

continua havent-hi poc consens en quina seria la manera més adequada de 

representar aquestes persones en els pedigrees.  

A l’hora de representar diferents fenotips en un mateix pedigree, es poden diferenciar 

utilitzant diferents colors o textures (per exemple, ratllat). Pel que fa a la representació 

de portadors, aquests només s’haurien d’indicar si la persona ha estat testada i se sap 

segur que és portadora d’una alteració genètica, i no basant-se només en el mode 

d’herència del fenotip en qüestió [27].  

Bennett et al. posen especial èmfasi en evitar posar en el pedigree més informació de 

la necessària per tal d’assegurar la confidencialitat de les dades dels pacients. Per 

? 
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exemple, a l’hora d’identificar els individus en el pedigree no és recomanable afegir el 

nom i els cognoms complets. És més correcte afegir només el nom o les inicials, que 

haurien de ser suficients per tal de diferenciar els individus dins d’una mateixa família. 

Això guanya encara més importància si la intenció és publicar el pedigree en un article 

científic. Tot i així, el que mai s’hauria de fer és alterar el pedigree per tal d’intentar 

assegurar la confidencialitat (per exemple, canviar el sexe d’alguns dels individus o 

afegir individus inventats). Això podria donar lloc a errors a l’hora d’interpretar el 

pedigree (per exemple, a l’estudiar el mode d’herència d’una malaltia). A més a més, 

els investigadors haurien d’obtenir el consentiment dels pacients i les seves famílies 

abans de publicar el pedigree [27].  

Bennett et al. també proposen quins símbols i quines connexions s’haurien d’utilitzar a 

l’hora de representar individus concebuts mitjançant tècniques de reproducció 

assistida. Aquest grup inclou els donants d’espermatozoides, les donants d’òvuls i la 

maternitat subrogada [27]. Tot i així, aquests símbols no han estat afegits a l’aplicació 

web ja que implicaven haver de modificar gran part del codi del paquet kinship2, com 

es comentarà en més detall en el pròxim capítol. Aquestes modificacions es podrien 

realitzar en un futur si es disposa de més temps de dedicació.  
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3. El paquet kinship2 i les modificacions 

introduïdes 

 

El paquet kinship2, creat per Jason Sinnwell i Terry Therneau, conté funcions per al 

càlcul de matrius de parentesc i la representació gràfica de pedigrees [5]. De totes les 

funcions que ofereix aquest paquet, per a la realització d’aquest treball s’ha centrat 

l’atenció en només aquelles que estan involucrades en la representació gràfica dels 

pedigrees. A continuació es descriuen breument aquestes funcions d’interès [4]: 

 pedigree: recull la informació més bàsica per a generar el gràfic i la guarda en 

un objecte de la classe pedigree. Aquesta informació bàsica és l’identificador 

de la família i l’identificador, el sexe, el status, la mare i el pare de cada 

membre, així com altres tipus de relacions entre ells (bessons o matrimonis 

sense fills) i l’afectació de cadascun d’ells pels fenotips d’interès. 

 plot.pedigree: pren com a argument principal l’objecte pedigree obtingut 

anteriorment i genera el gràfic. També es poden indicar altres arguments 

involucrats en la personalització del gràfic com, per exemple, la mida del text i 

dels símbols.  

 La resta de les funcions (align.pedigree, alignped1, alignped2, 

alignped3, alignped4, autohint, check.hint i kindepth) estan 

involucrades en determinar les coordenades x i y en les que s’haurà de situar 

cadascun dels símbols. També hi ha una funció que s’encarrega de convertir 

l’objecte pedigree en un data frame (as.data.frame.pedigree).  

Tot i que aquestes funcions són una molt bona base per a generar pedigrees, els 

gràfics que es poden obtenir només inclouen els símbols més bàsics i poques opcions 

de personalització. Per aquest motiu, s’ha descarregat el paquet kinship2 de la pàgina 

web de la Comprehensive R Archive Network (CRAN) [29] i s’ha modificat el codi 

d’algunes de les funcions per tal d’afegir els símbols i les opcions de personalització 

que s’han considerat oportunes per a obtenir gràfics més complets i que segueixin les 

recomanacions de Bennett et al. A més a més, s’ha creat una nova funció per a 

generar la llegenda del gràfic (ped.legend), alternativa a les funcions legendPlot i 
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pedigree.legend del paquet kinship2, ja que s’ha considerat que aquestes funcions 

no incloïen la suficient informació en la llegenda i eren poc personalitzables.  

En els següents subapartats es resumeixen les modificacions introduïdes en algunes 

de les funcions del paquet kinship2 original, així com el contingut de la nova funció 

creada per a representar la llegenda.  

 

Figura 2. Pedigree d’una mateixa família representat mitjançant el paquet kinship2 original (A) i 

el paquet kinship2 modificat (B). Es representen quatre fenotips diferents: hemofília A (blau) 

hipermetropia (lila), hipercolesterolèmia (verd) i síndrome de Down (taronja).  

A 

B 
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3.1. Funcions pedigree i as.data.frame.pedigree 

A la funció pedigree la principal modificació que s’ha afegit és permetre que la 

variable status pugui tenir un nou valor a part de “viu” o “mort”, que és “embaràs”. 

També s’ha descartat l’error que es donava al representar fills entre dues persones del 

mateix sexe, ja que això passa a ser possible a l’afegir l’opció de representar fills 

adoptius. A la funció as.data.frame.pedigree també s’hi ha afegit una petita 

modificació per tal d’obtenir una columna del data frame diferent pels valors d’afectació 

de cadascun dels fenotips representats.  

 

 

3.2. Funció plot.pedigree 

La funció plot.pedigree és a la que se li han afegit més modificacions. El resultat 

d’aquestes modificacions es pot veure clarament en la figura 2, en la que s’ha 

representat el mateix pedigree amb la funció plot.pedigree del paquet kinship2 

original i amb la funció plot.pedigree modificada. A continuació es comenten de 

manera resumida els canvis introduïts en aquesta funció: 

 S’ha modificat la manera com es representen els fenotips en el gràfic, fent que 

només es divideixin aquells símbols en els quals es vol representar més d’un 

fenotip. Per exemple, en el pedigree de la figura 2B només es divideix el primer 

símbol de la primera generació, en el que es vol representar la hemofília A i la 

hipermetropia.  

 S’ha afegit la possibilitat de representar individus portadors d’una malaltia o 

fenotip, tant portadors que no s’espera que expressin mai el fenotip, que es 

representen amb un punt al mig del símbol, com portadors presimptomàtics 

que podrien presentar el fenotip en un futur, que es representen amb una línia 

vertical. Com que tant el punt com la línia s’han de representar al centre del 

símbol, no es pot representar cap altre fenotip en un individu portador. En cas 

de que s’intenti, es mostra un error que ho indica. 

 S’ha afegit un nou argument que recull les edats dels membres de la família, si 

és que s’indiquen, i les mostra a la part inferior dreta de cada símbol.  

 S’ha afegit l’opció de representar individus adoptats. Aquests es representen 

amb uns claudàtors als costats del símbol. Si l’individu ha estat adoptat per la 
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família, la línia que uneix l’individu amb els seus pares és discontinua. Si 

l’individu és el fill biològic d’un membre de la família però ha estat donat en 

adopció, la línia de connexió és contínua. Es pot veure com la primera persona 

de la tercera generació en la figura 2B no s’ha pogut representar en la figura 2A 

ja que és adoptada.  

 S’ha afegit un argument que permet mostrar un número del 2 al 9 o una “n” a 

l’interior del símbol per a indicar que aquell símbol representa més d’una 

persona. En la figura 2B, l’últim símbol de la segona generació representa dues 

germanes sanes.  

 S’ha afegit una “P” per a representar el status de “embaràs”. Això es pot veure 

en la figura 2B en els dos individus bessons de la tercera generació, mentre 

que en la figura 2A no s’ha pogut indicar que es tracta d’un embaràs. 

 S’ha afegit un argument per a poder indicar qui és la persona (o persones) 

consultores i dibuixar una fletxa a la part inferior esquerra del seu símbol. En la 

figura 2B, s’han assenyalat com a consultors els dos embrions bessons de la 

tercera generació, ja que són el motiu de la consulta amb el metge per a 

descartar que pateixin alguna de les dues malalties de les que són portadors 

els seus pares.  

 S’ha modificat el símbol per a representar els avortaments per a que segueixi 

els estàndards de Bennett et al. En el paquet kinship2 original, aquest símbol 

és un triangle apuntant cap a baix (figura 2A, primer símbol de la segona 

generació) i s’ha modificat per a que sigui un triangle apuntant cap a dalt i 

d’una mida més petita (mateixa posició en la figura 2B). 

 S’ha afegit un argument per a indicar la informació que es vol mostrar sota el 

símbol en forma de text. Aquesta informació podria ser el nom de l’individu, el 

cariotip, l’edat d’aparició o de diagnòstic d’una malaltia, la causa de la mort... 

Com es pot veure en la figura 2, la funció plot.pedigree original (figura 2A) ja 

permet introduir informació. Tot i així, s’ha modificat lleugerament el codi per a 

que sigui més fàcil i evitar certs problemes que es donen amb la funció original. 

 S’ha modificat l’argument utilitzat per a determinar el color dels símbols per a 

que es pugui determinar un color per fenotip en comptes d’un color per individu. 

Amb la funció plot.pedigree original (figura 2A) els fenotips només es podien 

diferenciar utilitzant diferents textures (sòlid o ratllats). 

 S’han modificat els arguments per a canviar la mida dels símbols i del text per a 

que es pugui modificar un sense alterar l’altre. 
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 S’ha afegit un nou argument que permet canviar la distància entre el símbol i el 

text que apareix a sota. 

 S’ha modificat l’argument per a canviar l’amplada del gràfic. 

 S’ha afegit un argument per a poder canviar l’altura del gràfic. 

Totes les modificacions introduïdes a la funció plot.pedigree estan degudament 

comentades en l’arxiu plot.pedigree.R. Amb aquestes modificacions s’ha aconseguit 

representar tots els símbols mostrats a la taula 3 de l’apartat anterior. Tot i així, com 

s’ha comentat a l’apartat 2, no s’ha aconseguit afegir tots aquells símbols relacionats 

amb les tècniques de reproducció assistida ja que això implicava modificar varies de 

les funcions relacionades amb la determinació de les coordenades x i y en les que s’ha 

de col·locar cada símbol.  

 

 

3.3. Funció ped.legend 

La funció ped.legend ha estat creada des de zero per tal d’obtenir una llegenda més 

completa que la que s’obté amb les funcions que ja venen incloses en el paquet 

kinship2. L’objectiu de la funció és crear una llegenda que contingui dues columnes: en 

la primera es mostren els símbols que representen cada gènere i status que estigui 

present en el pedigree i en la segona es mostren els símbols relatius als fenotips 

d’interès. En l’arxiu ped.legend.R es comenta què fa cada fragment de codi. 

Per a veure-ho d’una manera més clara, en la figura 3 es mostra la llegenda del 

pedigree de la figura 2B creada amb la funció ped.legend. A la columna de l’esquerra 

es comença mostrant quins són els gèneres que estan presents en el pedigree, que en 

aquest cas són dones, homes i persones de sexe desconegut. Seguidament es 

mostra, si és que n’hi ha, els símbols de les persones mortes. Per exemple, en aquest 

cas només es mostra el símbol d’un home ja que no hi ha cap individu mort dels altres 

dos gèneres representats en el pedigree. El mateix passa amb el símbol que 

representa un embaràs, en que només es mostra el rombe ja que no s’hi representen 

embarassos en que es sàpiga si el sexe és masculí o femení. Seguidament es 

representen els avortaments, que poden ser espontanis o induïts, i finalment els 

individus adoptats, seguint la mateixa lògica ja comentada.  
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A la columna de la dreta de la figura 3 es representen els colors i textures que 

identifiquen els diferents fenotips d’interès, basats en els termes estàndard de la HPO, 

així com els punts i línies que representen els portadors. Igual que en el cas anterior, 

es representa el símbol de tots aquells gèneres o avortaments (rodones, quadrats, 

rombes o triangles) que en el pedigree estiguin afectats per aquell fenotip en concret. 

Per a posar un exemple, si alguna dona estigués també afectada per hipermetropia, es 

mostraria una rodona a l’esquerra del quadrat lila.  

La funció ped.legend també permet personalitzar la llegenda canviant al mida dels 

símbols i de la lletra, així com l’amplada i l’alçada d’aquest gràfic, que es genera de 

manera independent al pedigree.  

 

Figura 3. Llegenda del pedigree representat en la figura 2B generada amb la funció 

ped.legend. Es mostren tots aquells símbols diferents que estan representats en el pedigree.  
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4. La base de dades MySQL 

 

S’ha creat una base de dades relacional utilitzant el llenguatge MySQL dins del 

servidor d’AWS [19] per tal de que posteriorment pugui ser accessible des de 

l’aplicació. La base de dades conté dues taules: “pedigrees” i “members”.  

 pedigrees: conté la informació general de cadascun dels pedigrees generats a 

l’aplicació. Entre les diferents variables que conté hi destaca l’identificador del 

pedigree, que és la clau primària de la taula. Altres variables que conté la taula 

són el nom del pedigree i l’usuari que l’ha creat, així com la data de creació. 

També s’hi inclouen els identificadors dels fenotips (codis dels termes HPO), 

els colors i textures utilitzats per a representar aquests fenotips en el gràfic i 

totes les variables relacionades amb les mides del pedigree i de la llegenda 

(amplada, alçada, mida dels símbols, mida del text...). 

 members: conté tota la informació relativa a cada membre de les famílies. La 

clau primària és l’identificador de cada individu i la clau forana, que relaciona 

aquesta taula amb l’anterior, és l’identificador del pedigree. Alguns dels altres 

camps que es troben en aquesta taula són el nom de l’individu, el sexe, el 

status, els identificadors dels pares i l’afectació pels fenotips d’interès, entre 

d’altres. 

A l’annex 2 es mostren les comandes utilitzades per a crear cadascuna de les taules. 

En elles es poden veure més detalladament totes les variables (o columnes) incloses 

en les taules, juntament amb el tipus de valor que poden contenir i la possibilitat de 

que siguin valors NULL.  

La creació dels comptes d’usuari de l’aplicació s’ha basat en la creació d’usuaris per a 

accedir a la base de dades amb una contrasenya pròpia i amb determinats permisos 

d’edició de les taules. MySQL té el seu propi sistema d’encriptació de les contrasenyes 

per a que no siguin fàcilment desxifrables. A més, per a evitar accessos no desitjats a 

la base de dades, s’ha fet que aquesta només sigui accessible des del servidor de 

shinyapps.io.  
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5. L’aplicació Shiny 

 

Shiny és un paquet de R enfocat a la creació d’aplicacions web [2,3]. Totes les 

aplicacions en Shiny consten de dues funcions principals: ui, en la que es defineix la 

interfície d’usuari i, per tant, tot allò que l’usuari veu i hi interactua; i server, en la que 

s’introdueix tot el codi encarregat de que l’aplicació compleixi la seva funció a partir de 

la informació introduïda per l’usuari. A l’inici del script es poden definir variables o 

funcions que podran ser després utilitzades dins de la funció server. 

Entrant una mica més en detall, dins de la funció ui s’hi introdueixen les funcions que 

s’encarreguen de col·locar els inputs i els outputs en la pàgina web que l’usuari 

visualitzarà. Els inputs són elements amb els que l’usuari interactua, també anomenats 

widgets, que permeten introduir text, números o seleccionar elements d’un llistat, entre 

moltes altres opcions [30]. Per altra banda, els outputs poden ser gràfics, taules, text o 

imatges [31]. Les funcions utilitzades tenen l’estructura típica del llenguatge de 

programació R i s’encarreguen de convertir els arguments introduïts en llenguatge 

HTML.  

Per altra banda, la funció server pot contenir diferents tipus de funcions en el seu 

interior. Algunes d’aquestes funcions són les encarregades de crear i modificar els 

outputs i es caracteritzen per començar amb la paraula render [31]. Altres funcions són 

les reactive expressions i els observers. Totes dues s’encarreguen de contenir 

expressions que s’executaran en moments determinats però es diferencien en que les 

reactive expressions retornen valors mentre que els observers no [16,17].  

Shiny es caracteritza per ser un llenguatge reactiu. La reactivitat vol dir que els outputs 

que s’obtenen en l’aplicació s’actualitzen automàticament cada vegada que l’usuari 

modifica els inputs. És a dir, quan l’usuari modifiqui un input concret, totes aquelles 

expressions dins de la funció server que cridin aquell input s’executaran. Aquesta 

reactivitat també pot ser controlada mitjançant esdeveniments, com per exemple clicar 

un botó, permetent així controlar quan es vol que s’executi cadascuna de les 

expressions [16,17].  
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La interfície d’usuari (user interface, UI) de l’aplicació ha estat dividida en tres 

pestanyes (o pàgines) principals, accessibles des d’un menú superior:  

 User account: pàgina on es realitza el registre i l’accés dels usuaris. 

 Pedigree creator: pàgina on es creen i es modifiquen els pedigrees.  

 App information: pàgina que conté la informació bàsica sobre l’aplicació. 

En els següents subapartats es descriu el contingut i la funcionalitat de cadascuna 

d’aquestes pàgines. En l’arxiu app.R es pot consultar tot el codi utilitzat per a generar 

l’aplicació degudament comentat.  

 

 

5.1. Pàgina User account 

Aquesta és la pàgina inicial de l’aplicació. Com es pot observar en la figura 4, es 

mostren el títol de l’aplicació, els inputs per a realitzar el registre de nous usuaris i els 

inputs per a realitzar l’accés dels usuaris ja registrats. La creació de comptes d’usuari 

és important per tal de que cada usuari només pugui accedir als pedigrees que ell ha 

creat. També es pot veure en la figura 4 com en el menú superior no apareix la 

pestanya Pedigree creator. Aquesta pestanya només es fa visible un cop s’ha accedit 

amb un compte d’usuari correcte.  

 

Figura 4. Pàgina User account de la UI. A l’esquerra: inputs per a realitzar el registre de nous 

usuaris. A la dreta: inputs per a realitzar l’accés d’usuaris ja registrats.  
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A l’hora de registrar-se com a nou usuari clicant al botó Sign up, es comprova que el 

nom d’usuari introduït no estigui ja en la base de dades. També es comproven la 

llargada mínima i màxima que poden tenir tant el nom d’usuari com la contrasenya, 

així com els tipus de caràcters que poden contenir, que són lletres majúscules o 

minúscules i números. En cas de que en les comprovacions es detecti algun problema, 

es mostra un missatge que ho indica (figura 5A). També es mostra un missatge quan 

l’usuari s’ha creat correctament (figura 5B). Aquests missatges són generats amb el 

paquet shinyalert de R creat per Dean Attali [32]. 

  

Figura 5. A: exemple de missatge d’avís mostrat quan no es compleix alguna de les condicions 

que han de tenir els noms d’usuari i les contrasenyes. B: missatge d’èxit que es mostra quan 

l’usuari s’ha creat correctament. 

 

Per altra banda, quan es vol entrar amb un usuari ja creat es comprova si, utilitzant els 

paquets RMySQL [21] i pool [22], l’aplicació és capaç d’accedir a la base de dades 

amb el nom d’usuari i la contrasenya indicades. MySQL té el seu propi mètode 

d’encriptació de les contrasenyes, de manera que ni la persona administradora de la 

base de dades pot accedir a elles. Es mostra un missatge d’èxit o d’error, similars als 

de la figura 5, en funció de si s’ha pogut accedir a la base de dades amb el nom 

d’usuari i la contrasenya indicats o no. A més, si s’ha accedit correctament, l’usuari és 

redirigit a la pàgina Pedigree creator.  

En qualsevol moment, l’usuari pot tornar a la pàgina User account on hi ha aparegut 

un requadre a la part inferior dreta en el que s’indica el nom d’usuari amb el que s’ha 

accedit i hi apareixen els botons Log out i Delete user. Per poder eliminar el compte 

d’usuari s’han d’haver eliminat prèviament tots els pedigrees que s’hagin creat dins 

d’aquest compte.  

 

 

 

A B 
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5.2. Pàgina Pedigree creator 

Aquesta és la pàgina en la que es realitza tota la creació dels pedigrees. Com es pot 

observar en la figura 6, la pàgina està dividida en dues parts: el panell d’inputs (a 

l’esquerra) i el panell d’outputs (a la dreta). El panell d’inputs és aquell amb el que 

majoritàriament interactuarà l’usuari, introduint nova informació o modificant els valors 

existents. El panell d’outputs és on es mostraran els resultats obtinguts a partir dels 

inputs definits per l’usuari. En els següents subapartats es descriu el contingut i la 

funcionalitat de les diferents pestanyes que hi ha en cadascun d’aquests panells. 

 

Figura 6. UI de la pàgina Pedigree creator. S’hi observen el panell d’inputs (emmarcat en 

taronja) i el panell d’outputs (emmarcat en lila). 

 

5.2.1. Panell d’inputs 

El panell d’inputs està format per quatre pestanyes diferents: Choose a pedigree, 

Define the phenotypes, Add family members i Customize pedigree. El contingut de 

cadascuna d’elles es descriu a continuació.  

 

Choose a pedigree 

La primera pestanya que es mostra en el panell d’inputs és la que permet seleccionar 

el pedigree amb el que es vol treballar, crear-ne un de nou o eliminar algun dels 
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existents. Cada usuari pot generar varis pedigrees i treballar amb ells de manera 

independent. Se li mostraran a la pestanya Choose a pedigree només els noms 

d’aquells pedigrees que en la taula “pedigrees” de la base de dades estiguin associats 

al seu nom d’usuari. En la figura 7A es mostra el contingut d’aquesta pestanya quan 

l’usuari accedeix al seu compte per primera vegada i encara no hi té cap pedigree 

generat. En canvi, en la figura 7B es mostra el contingut de la pestanya quan ja s’han 

creat alguns pedigrees. Fins que no es selecciona un pedigree amb el que treballar no 

es mostren la resta de pestanyes del panell d’inputs.  

             

Figura 7. Contingut de la pestanya Choose a pedigree del panell d’inputs quan no hi ha cap 
pedigree creat (A) i quan ja s’han creat varis pedigrees (B).  

 

En el cas de voler crear un nou pedigree, es mostra un quadre de diàleg en que es pot 

introduir el nom amb el que es vol identificar el pedigree. Es comprova que aquest nom 

tingui una llargada entre 1 i 50 caràcters i que només contingui els tipus de caràcters 

que s’han definit com a acceptables. Aquesta última comprovació es fa per tal de que 

l’usuari no pugui manipular la base de dades introduint codi SQL en els inputs en que 

es pot introduir text lliurement [33]. Per altra banda, en el cas de voler eliminar un 

pedigree concret, es mostra un quadre de diàleg per a confirmar l’eliminació. Aquests 

quadres de diàleg són generats de nou mitjançant el paquet shinyalert de R [32]. 

Al crear un nou pedigree se li assigna un número identificador (ID) format per sis xifres 

generades a l’atzar. Es comprova que aquest ID no es correspongui ja a algun 

pedigree present a la base de dades i, en tal cas, es genera un ID aleatori de nou. 

Tota la informació general relacionada amb aquest pedigree (nom del pedigree, codis 

HPO dels fenotips que es volen representar, mides del gràfic, colors del gràfic...) es 

guarda en la taula “pedigrees” de la base de dades, en la que el ID del pedigree és la 

clau primària. Aquest ID, a la vegada, és la clau forana de la taula “members”. Els IDs 

de cada membre d’una família estaran formats per les sis xifres del ID del pedigree, 

A B 
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seguides de tres xifres que identifiquen l’individu. Per exemple, si un pedigree té el ID 

582964, els membres d’aquesta família tindran els IDs 582964001, 582964002, 

582964003... 

 

Define the phenotypes 

Un cop s’ha seleccionat un pedigree amb el que treballar, es mostren la resta de 

pestanyes del panell d’inputs. En la pestanya Define the phenotypes (figura 8A) 

l’usuari pot escollir fins a un màxim de quatre fenotips a representar en el pedigree. 

Aquests fenotips s’escullen a partir d’un llistat dels termes estàndards definits per la 

Human Phenotype Ontology [7].  

Per a generar aquest llistat s’ha descarregat l’arxiu hp.obo de la pàgina web de la HPO 

[8]. Aquest arxiu conté els identificadors i els noms dels diferents termes de la 

ontologia, així com una descripció, sinònims i referències, entre d’altres camps. 

Mitjançant el llenguatge gawk s'ha filtrat l'arxiu hp.obo per a quedar-nos només el ID i 

el nom de cada terme i s'ha guardat el resultat en un nou arxiu (hp_filtered.txt). Aquest 

arxiu ha estat processat mitjançant R (script 1.processing_hp_filtered.R) per a obtenir 

una llista en que els noms són els noms dels termes seguits del ID entre parèntesi i els 

valors són els IDs. A continuació se’n mostra un exemple: 

Nom: Abnormal B cell morphology (HP:0002846) 

Valor: HP:0002846 

La base de dades de la HPO consta de més de 15.000 termes. Al carregar el llistat 

complet a l’aplicació s’ha vist que aquesta triga en obrir-se. Per tal d’evitar això, s’ha 

decidit seleccionar aleatòriament 5.000 termes HPO, aproximadament una tercera part 

dels que conté la base de dades, a mode de proof of concept.  

La llista reduïda resultant s’ha guardat en l’arxiu hpo_list_subset.RData, que es 

carrega a l’obrir l’aplicació. Tots aquests arxius es poden trobar dins la carpeta “HPOs” 

del repositori PhenTree de GitHub.  

 

Add family members 

La pestanya Add family members conté el formulari per a introduir la informació de 

cada membre de la família (figura 8B). Aquest formulari està format per diferents inputs 
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que l’usuari pot definir, començant pel nom, el sexe i el status. Seguidament, també es 

pot seleccionar qui són els pares de l’individu, així com indicar si l’individu és adoptat o 

afegir altres relacions d’interès (bessons o matrimonis/parelles sense fills). Per a 

seleccionar els pares o altres relacions, aquests individus han d’haver estat prèviament 

introduïts per a que el seu nom aparegui en els desplegables. Per aquest motiu, en la 

part superior de la pestanya es mostra un comentari en que es recomana afegir els 

individus de més vells a més joves, tot i que no és obligatori. Posteriorment, s’ha de 

definir l’afectació d’aquell individu per cadascun dels fenotips d’interès: no afectat, 

afectat, portador o presimptomàtic. Finalment, es pot afegir més informació com l’edat, 

si és la persona que consulta el metge, si es vol representar més d’una persona amb 

aquell símbol i altra informació d’interès (edat d’aparició o de diagnòstic d’una malaltia, 

cariotip, mutació gènica, causa de la mort...). 

Al clicar el botó Submit, tota aquesta informació es guarda a la taula “members” de la 

base de dades, juntament amb el ID del pedigree i el ID que s’ha generat per aquest 

individu. Com ja s’ha comentat anteriorment, prèviament a guardar la informació es 

comprova que en els inputs de text no s’hagin afegit caràcters que no siguin 

acceptables. Per exemple, la presència de cometes o iguals no és acceptable i fa que 

es mostri un missatge d’avís. Si s’ha pogut guardar la informació a la base de dades 

correctament, es reinicia el formulari amb els valors per defecte utilitzant les funcions 

que ofereix el paquet shinyjs [34]. Aquest paquet també va ser creat per Dean Attali i 

permet incorporar funcionalitats del llenguatge JavaScript a les aplicacions Shiny.  

   

Figura 8. A: Contingut de la pestanya Define the phenotypes. B: Contingut de la part superior 

de la pestanya Add family members. C: Contingut de la part superior de la pestanya Customize 

pedigree. 

A B C 
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Customize pedigree 

A la pestanya Customize pedigree s’hi troben tots aquells inputs utilitzats per a 

personalitzar estèticament el pedigree i la seva llegenda (figura 8C). Per exemple, es 

pot seleccionar quina informació es vol mostrar en el gràfic i quina no. També es 

poden canviar els següents aspectes del gràfic: 

 Amplada i alçada del pedigree 

 Mida dels símbols i del text 

 Distància entre els símbols i el text 

 Punt de connexió entre els pares i els fills (en cas de que uns estiguin 

lleugerament desplaçats respecte els altres)  

 Inclinació de la línia d’unió entre pares i fills (en cas de que aquesta no sigui 

completament vertical) 

 Color i textura (sòlid o diferents opcions de ratllat) de cada fenotip 

 Amplada i alçada de la llegenda 

 Mida dels símbols i del text de la llegenda 

Per a la selecció dels colors s’ha utilitzat el paquet colourpicker de R, també creat per 

Dean Attali [35].  

Els valors seleccionats per a cadascun d’aquests inputs, així com els IDs dels fenotips 

seleccionats en la pestanya Define the phenotypes, es guarden en la taula “pedigrees” 

de la base de dades en la fila que correspongui segons el ID del pedigree. Cada 

vegada que es modifiquen aquests valors, també s’actualitzen en la base de dades. 

Quan s’accedeix a l’aplicació amb un compte d’usuari i es selecciona el pedigree amb 

els que es vol treballar en la pestanya Choose a pedigree, s’actualitzen tots els 

widgets per a mostrar seleccionats els valors guardats en la base de dades per a 

aquell pedigree en concret. Per exemple, si en la base de dades consta que l’amplada 

del pedigree amb el que es vol treballar és 9, el widget “Plot width” s’actualitza per a 

mostrar el valor 9 seleccionat. 

 

5.2.2. Panell d’outputs 

El panell d’outputs està dividit en tres pestanyes: Summary table, Pedigree i Genes 

and diseases. A continuació es descriu el contingut i la funcionalitat de cadascuna 

d’elles.  
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Summary table 

En aquesta pestanya es mostra una taula que resumeix la informació de tots els 

membres de la família que s’han introduït (figura 9). Com s’ha comentat, a l’introduir la 

informació d’un individu en el formulari d’Add family members i clicar Submit, aquesta 

informació es guarda en la base de dades juntament amb el ID del pedigree. Per a 

mostrar la taula resum, es seleccionen totes aquelles files de la taula “members” de la 

base de dades que contenen el ID del pedigree amb el que s’està treballant i es 

modifiquen alguns dels seus valors per a que siguin més fàcils d’entendre per l’usuari. 

Per exemple, en el cas del sexe, en comptes de mostrar els valors 1 i 2, que és com 

es guarden els sexes a la base de dades, es mostren M (male) i F (female). A sota de 

la taula es descriu el significat de totes les abreviatures (no mostrat en la figura 9). Pel 

que fa als IDs, només es mostren les tres últimes xifres dels IDs dels individus en la 

base de dades, ja que les sis xifres anteriors equivalen al ID del pedigree, que és el 

mateix per a tots els membres de la taula. La taula s’actualitza automàticament cada 

vegada que s’afegeix informació. Per a generar-la s’utilitza el paquet DT de R, enfocat 

a la creació de taules interactives [36].  

 

Figura 9. Contingut de la pestanya Summary table. Cada fila de la taula conté la informació d’un 

membre de la família. 

 



31   

A la part superior d’aquesta pestanya es mostren uns botons que es poden utilitzar per 

a modificar la taula:  

- Edit member: al clicar aquest botó, en el panell d’inputs es mostrarà la 

pestanya Add family members en la que apareixeran les paraules “Editing 

family member” a la part superior. Es mostren per tal de deixar clar que s’està 

editant un membre de la família ja existent i no introduint-ne un de nou. Tots els 

widgets d’aquest formulari s’actualitzen per a mostrar el valor corresponent al 

membre que es vol editar. Al final del formulari, s’ha canviat el botó Submit pels 

botons Save changes o Cancel. Fins que no es selecciona algun d’aquests dos 

botons, no torna el formulari als seus valors per defecte.  

- Delete member: aquest botó permet eliminar l’individu que s’hagi seleccionat. 

Prèviament es mostra un missatge d’avís per a confirmar l’eliminació.  

- Reorder row up i Reorder row down: permeten moure la fila seleccionada una 

posició cap a dalt o cap a baix. L’ordre dels individus en la taula és important ja 

que afectarà a l’ordre en que es mostrin els individus en el pedigree. Per 

exemple, en el cas de varis germans, s’haurien de representar de més grans 

(esquerre) a més petits (dreta), en la mesura del possible. Per tant, les files en 

la taula corresponents al germans també haurien d’estar ordenades de major a 

menor edat.  

 

Pedigree 

En la pestanya Pedigree es mostra el gràfic i la respectiva llegenda generats 

mitjançant les funcions del paquet kinship2 modificat (figura 10). El gràfic es genera a 

partir de la informació mostrada a la taula de la pestanya Summary table i es va 

actualitzant automàticament amb l’addició de nova informació. També s’actualitza cada 

vegada que es modifiquen els inputs relatius a l’aparença del gràfic (mides, colors...).  

En la part inferior de la pestanya Pedigree es mostren les opcions de descàrrega del 

gràfic i la llegenda (figura 10). Es demana que es seleccioni quin sistema operatiu 

utilitza l’usuari ja que en Windows hi ha algunes extensions d’arxius d’imatges que són 

lleugerament diferents. Per exemple, en el cas d’arxius JPEG, l’extensió en Windows 

és .jpg mentre que en la resta de sistemes és .jpeg [37]. També es permet triar la 

resolució i les mides que es vol que tingui la imatge.  
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Figura 10. Contingut de la pestanya Pedigree. S’observa el pedigree, la seva llegenda i les 
opcions de descàrrega.  
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Genes and diseases 

Com s’ha comentat anteriorment, la selecció dels fenotips que es volen representar en 

el pedigree es fa a partir d’un llistat dels termes estàndards definits per la HPO. La 

base de dades de la HPO també inclou per a cada fenotip un llistat de gens amb els 

que el fenotip ha estat relacionat i la seva corresponent malaltia o condició. En la 

pestanya Genes and diseases es mostra per a cada fenotip una taula amb els gens, 

els IDs de les malalties a OMIM [38] i/o Orphanet [39] i els noms de les malalties amb 

les que el fenotip ha estat relacionat segons la base de dades de la HPO (figura 11). 

Els IDs de les malalties són, a més, enllaços a les pàgines web d’OMIM o Orphanet.  

Per a generar aquestes taules s’han descarregat prèviament els arxius 

phenotype_to_genes.txt i phenotype.hpoa de la pàgina web de la HPO [8]. L’arxiu 

phenotype_to_genes.txt relaciona cada fenotip amb els gens amb els que ha estat 

associat. També inclou l’identificador de la malaltia (d’OMIM o Orphanet) en la que 

s’ha detectat cada parella fenotip-gen alterat, entre altra informació. D’aquest arxiu 

s’han seleccionat només les columnes que contenen el ID del terme HPO, el symbol 

del gen i el ID de la malaltia utilitzant el llenguatge gawk, obtenint l’arxiu 

phenotype_to_genes_filtered.txt. Posteriorment, s’ha utilitzat R (script 

2.processing_phen_to_genes.R) per a seleccionar només aquells 5.000 IDs de HPO 

que havien estat seleccionats aleatòriament a mode de proof of concept i així poder 

descartar la informació no necessària. El resultat s’ha guardat en forma de data frame 

en l’arxiu ptg_subset.RData. 

Per altra banda, l’arxiu phenotype.hpoa relaciona les malalties amb els fenotips. En 

aquest cas només s’ha utilitzat per a extreure les parelles ID-nom de cada malaltia. 

S’han seleccionat les respectives columnes de l’arxiu phenotype.hpoa i s’han eliminat 

totes les files duplicades, obtenint l’arxiu annotation_filtered.txt. Utilitzant R (script 

3.processing_annotation.R) s’han seleccionat només aquelles malalties els IDs de les 

quals estan presents en l’arxiu ptg_subset.RData, obtenint el data frame guardat en 

l’arxiu annotation_subset.RData. Tots aquests arxius es poden trobar en la carpeta 

“HPOs” del repositori PhenTree de GitHub.  

Els arxius ptg_subset.RData i annotation_subset.RData es carreguen a l’obrir 

l’aplicació. Dins del script de l’aplicació, s’ha afegit el codi per generar les taules que 

s’observen en la pestanya Genes and diseases a partir de la informació dels dos 

arxius .RData. Aquestes taules han estat també generades amb el paquet DT de R 

[36] i es poden descarregar en format CSV o Excel. 
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Figura 11. Contingut de la pestanya Genes and diseases. Es mostra una taula per a cada 
fenotip d’interès.  

 

5.2.3. Sistema de logs 

Per tal de saber quina part de codi s’està executant en cada moment i quin usuari està 

realitzant aquesta execució, s’han afegit tot un seguit de logs que es mostren a la 

consola de shinyapps.io un cop l’aplicació s’ha pujat a aquest servidor. Els logs 

mostrats en aquesta consola també es poden descarregar en forma d’arxiu.  

Els logs són molt útils a l’hora de detectar possibles errors en l’aplicació. També 

permeten tenir un cert control de l’ús que n’estan fent els usuaris. En aplicacions Shiny 

es recomana generar els logs utilitzant la funció cat [24]. Més concretament, cada log 

s’indica de la següent manera: cat(file = stderr(), ..., “\n”), on stderr() 

és la connexió de R encarregada de contenir la informació dels errors que es donen. 

També es podria enviar a stdout(), la connexió encarregada dels outputs no erronis, 

però en la documentació de Shiny comenten que això no sempre funciona 

correctament. La part de la funció on es mostren tres punts suspensius és aquella part 

on es pot afegir la frase que es vol mostrar, en la qual també es poden afegir inputs 
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introduïts per l’usuari (indicats amb la variable input$) i valors reactius definits dins de 

la funció server (indicats, en aquest cas, amb la variable values$). Per exemple, amb 

el següent codi es genera un log que indica que un usuari concret (values$user) ha 

creat un nou pedigree amb un ID (values$ped_id) i un nom (input$ped_name) 

determinat: 

cat(file = stderr(), values$user, ":: creating new pedigree 

with ID", values$ped_id, "and name", input$ped_name, "\n") 

En la figura 12 es mostra un exemple dels logs mostrats en la consola de shinyapps.io 

a l’iniciar l’aplicació, accedir amb un usuari anomenat “usuariProva”, crear un nou 

pedigree anomenat “pedigreeProva” amb l’ID 984983, afegir membres a aquest 

pedigree i descarregar la imatge resultant. Aquests logs, a més de permetre veure 

quines accions està realitzant cada usuari, també et permeten veure si s’està 

executant el codi que toca o s’està executant alguna part del codi que no s’hauria 

d’executar. 

 

Figura 12. Exemple dels logs que es mostren a la consola de shinyapps.io. Contenen la data i 

l’hora, el nom de l’usuari que ha realitzat l’acció i la descripció de l’acció. Amb una fletxa 

s’indica el log resultant del codi mostrat anteriorment a mode d’exemple.  

 

 

5.3. Pàgina App information 

L’última pàgina accessible des del menú superior de l’aplicació és App information. 

Com el nom indica, en aquesta pàgina s’inclou la informació que s’ha considerat que 

pot ser necessària per a que els usuaris entenguin el funcionament de l’aplicació i en 

puguin treure tot el profit.  
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En aquesta pàgina es mostra un panell a l’esquerra que permet moure’s entre els 

diferents apartats, que són: 

 General information: es descriu per a què serveix l’aplicació i es comenta 

breument com ha estat creada. També es mostren els passos a seguir per a 

crear un pedigree amb imatges per ajudar a que s’entengui correctament. El 

text i les imatges contingudes en aquest apartat es mostren un l’annex 3.  

 Pedigree symbols: es mostra una taula on es mostren i es descriuen tots els 

possibles símbols que es poden generar en l’aplicació, igual a la taula 3 

mostrada en les pàgines 11, 12 i 13.  

 Frequent Asked Questions (FAQs): s’ofereix una resposta a les possibles 

preguntes que s’ha considerat que els hi podrien sorgir als usuaris. El text 

contingut en aquest apartat es mostra en l’annex 4.  

 References: es detallen les referències introduïdes en els tres apartats 

anteriors utilitzant números entre claudàtors. Totes aquestes referències també 

han estat introduïdes en aquesta memòria.  

Tot el contingut d’aquests apartats ha estat generat en arxius en format markdown que 

s’han carregat posteriorment a l’aplicació utilitzant el paquet markdown de R [40]. Tots 

aquests arxius, així com les imatges que contenen, es poden trobar dins la carpeta 

“www” del repositori PhenTree de GitHub.  
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6. Conclusions 

 

Amb la realització d’aquest treball s’ha aportat una alternativa a les aplicacions web i 

programes informàtics que existeixen en l’actualitat per a la creació de pedigrees. La 

falta d’aplicacions fàcils d’utilitzar i que segueixin els estàndards proposats per la 

Pedigree Standardization Task Force continua sent un problema avui en dia en que 

tots els registres mèdics estan informatitzats. La cerca de bibliografia realitzada durant 

aquest treball ha permès adornar-se de la importància d’utilitzar una simbologia i una 

nomenclatura estàndard en els pedigrees per tal de que puguin ser interpretats 

correctament per altres professionals, tant en la clínica com en publicacions 

científiques. També s’ha vist la importància que té revisar aquestes recomanacions 

periòdicament per tal d’adaptar-les a l’ús que en fan els professionals i als canvis que 

es van donant en la societat i en la medicina.  

Realitzant aquest treball s’ha pogut comprovar com Shiny és una molt bona eina per a 

la creació d’aplicacions web, sobretot per aquelles persones que no tenen una extensa 

experiència en programació. Crear una aplicació Shiny permet acostar les 

funcionalitats del llenguatge R al públic general. És el que s’ha aconseguit per al 

paquet kinship2, que podria resultar difícil d’utilitzar per aquella gent que no té 

coneixements bàsics de R. A més a més, s’ha pogut comprovar la importància del codi 

open source que, en aquest cas, ens ha permès aplicar modificacions a un codi ja 

creat per altres persones, evitant-nos hores de feina innecessària. El codi open source 

té una gran importància en bioinformàtica per a facilitar l’avenç de la investigació en 

biologia i medicina.  

Els tres objectius específics que s’havien plantejat a l’inici del desenvolupament del 

treball, així com l’objectiu general, es poden considerar assolits. La interfície d’usuari 

s’ha intentat fer el més entenedora possible i s’ha acompanyat de documentació per 

resoldre els possibles dubtes. L’aplicació i el guardat d’informació a la base de dades 

funcionen correctament, tot i que a vegades pugui trigar una mica en obrir-se. A més, 

en cas de que es donessin errors que no hagin estat detectats fins al moment, aquests 

s’espera que puguin ser fàcilment localitzats i arreglats gràcies al sistema de logs.  
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Com s’ha comentat a l’apartat 1.4, la planificació va ser lleugerament ajustada durant 

la primera fase del desenvolupament del treball degut a que inicialment no s’havia 

destinat el suficient temps a la realització de certes tasques, causant un lleuger 

endarreriment. Tot i així, això es va resoldre dedicant més temps a la realització del 

treball i gràcies a que les tasques posteriors van poder-se realitzar amb menys temps 

del previst. Pel que fa a la metodologia, s’ha seguit majoritàriament la que s’havia 

planejat. Tot i així, durant el desenvolupament del treball s’ha afegit la utilització de 

determinats paquets de R complementaris, com shinyjs [34], shinyalert [32] o DT [36], 

que no havien estat planificats inicialment. A més, al principi es va pensar utilitzar el 

paquet logging de R [41] per a generar els logs però després es va veure que en 

aplicació Shiny és més fàcil utilitzar la funció cat com s’ha descrit [24].  

En un futur es podria millorar l’aplicació afegint l’opció de representar fills concebuts 

mitjançant tècniques de reproducció assistida. Com s’ha comentat, per tal 

d’aconseguir-ho s’han de modificar a fons varies de les funcions incloses en el paquet 

kinship2, fet que comporta un temps més llarg de dedicació. Per altra banda, també es 

podria intentar buscar la manera de fer que l’aplicació no s’alenteixi tant al carregar el 

llistat complet de termes de la HPO.  

 

  



39   

 

7. Glossari 

 

Aplicació Eina informàtica que facilita als usuaris realitzar alguna tasca concreta 

AWS Amazon Web Services: servei d’informàtica en el núvol 

CRAN Comprehensive R Archive Network: repositori de paquets de R 

Fenotip Propietats observables en un organisme 

Funció Codi que realitza una funció determinada i es crida utilitzant una sola paraula 

HPO Human Phenotype Ontology: termes estàndard per definir els fenotips que es 

poden trobar en humans 

HTML Llenguatge utilitzat per a la creació de pàgines web 

ID Codi numèric que permet identificar un element 

Input Informació introduïda per l’usuari 

kinship2 Paquet de R enfocat a la generació de pedigrees 

Log Registre dels esdeveniments o processos que es donen en una aplicació 

MySQL Sistema de gestió de bases de dades basat en el llenguatge SQL 

NSGC National Society of Genetic Counselors 

OMIM Online Mendelian Inheritance in Man 

Output Resultat generat per l’aplicació i mostrat a l’usuari 

PAC Prova d’Avaluació Contínua 

Pedigree Representació gràfica de la història familiar d’un individu 

PSTF Pedigree Standardization Task Force 

R Llenguatge de programació 

Shiny Paquet de R enfocat a la creació d’aplicacions web 

TFM Treball Final de Màster 

UI Interfície d’usuari (user interface) 
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9. Annexos 

 

9.1. Annex 1 

Contingut del repositori https://github.com/SaraMonts/kinship2modified: 

 Carpeta “R”: conté els scripts de les funcions del paquet kinship2 involucrades 

en la generació de pedigrees.  

 No modificades: align.pedigree.R, alignped1.R, alignped2.R, 

alignped3.R, alignped4.R, autohint.R, check.hint.R i kindepth.R 

 Modificades: as.data.frame.pedigree.R, pedigree.R i plot.pedigree.R 

 Nova: ped.legend.R 

 Carpeta “man”: conté la documentació de les principals funcions. S’han fet les 

modificacions pertinents i s’ha afegit la documentació de la nova funció. 

 DESCRIPTION: arxiu que conté la informació bàsica del paquet de R, 

necessari per a poder ser instal·lat.  

 NAMESPACE: arxiu que conté informació sobre altres paquets i funcions que 

s’han d’importar i sobre les funcions d’aquest paquet que s’han d’exportar.  

 README.md: arxiu en format markdown que conté una breu descripció del 

paquet.  

 kinship2modified.Rproj: arxiu que permet obrir el projecte a RStudio. 

 

Contingut del respositori https://github.com/SaraMonts/PhenTree: 

 Carpeta “HPOs”: conté tots els arxius relacionats amb els termes HPO.  

 hp_filtered.txt, phenotype_to_genes_filtered.txt i annotation_filtered.txt: 

arxius obtinguts després de processar els arxius hp.obo, 

phenotype_to_genes.txt i phenotype.hpoa, respectivament,  

descarregats de la web de Human Phenotype Ontology [8]. 

 1.processing_hp_filtered.R, 2.processing_phen_to_genes.R i 

3.processing_annotation.R: scripts que contenen les comandes 

utilitzades per a processar els tres arxius anteriors, degudament 

comentades.  

https://github.com/SaraMonts/kinship2modified
https://github.com/SaraMonts/PhenTree
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 hpo_list_subset.RData, ptg_subset.RData i annotation_subset.RData: 

objectes de R guardats en format .RData obtinguts del processament 

anterior.  

 Carpeta “www”: conté els arxius en format markdown (.md) utilitzats per a 

generar la documentació de l’aplicació i les imatges (.png) incloses en aquesta 

documentació. A més, també inclou una còpia dels arxius 

hpo_list_subset.RData, ptg_subset.RData i annotation_subset.RData. 

 Database_structure.sql: comandes utilitzades per a crear les taules “pedigrees” 

i “members” de la base de dades.  

 PhenTree.Rproj: arxiu que permet obrir el projecte a RStudio. 

 README.md: arxiu que conté part de la documentació de l’aplicació, així com 

l’enllaç a aquesta.  

 Session_info.html: arxiu que mostra la informació de la sessió de R utilitzada 

durant la creació de l’aplicació.  

 app.R: script que conté tot el codi de l’aplicació. En la primera part del script es 

carreguen els paquets necessaris, els arxius relacionats amb els termes HPO i 

es defineixin varies funcions per a ser utilitzades posteriorment. Seguidament, 

es defineixen la funció ui i la funció server, que són cridades amb la funció 

shinyApp al final del script. Tot el codi està comentat per a poder entendre què 

fa cada fragment.  
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9.2. Annex 2 

Comanda utilitzada per a crear la taula "pedigrees": 

 

CREATE TABLE pedigrees ( 

  ped_id INT NOT NULL, -- ID del pedigree 

  ped_name VARCHAR(50), -- Nom del pedigree 

  username VARCHAR(32) NOT NULL, -- Usuari que ha creat el pedigree 

  creation_date DATE NOT NULL, -- Data de creació del pedigree 

  n_phen INT NOT NULL, -- Nombre de fenotips d’interès 

  n_info INT NOT NULL, -- Nombre de camps d'informació 

  phen1_hpo CHAR(10), -- Terme HPO del primer fenotip 

  phen2_hpo CHAR(10), -- Terme HPO del segon fenotip 

  phen3_hpo CHAR(10), -- Terme HPO del tercer fenotip 

  phen4_hpo CHAR(10), -- Terme HPO del quart fenotip 

  width REAL NOT NULL, -- Amplada del gràfic 

  height REAL NOT NULL, -- Alçada del gràfic 

  symbolsize   REAL NOT NULL, -- Mida dels símbols 

  textsize REAL NOT NULL, -- Mida del text 

  distance REAL NOT NULL, -- Distància entre els símbols i el text 

  pconnect REAL NOT NULL, -- Punt de connexió entre pares i fills 

  branch REAL NOT NULL, -- Inclinació de la línia de connexió 

  phen1_color CHAR(7) NOT NULL, -- Color del primer fenotip 

  phen1_density INT NOT NULL, -- Densitat del primer fenotip 

  phen1_angle INT NOT NULL, -- Angle del primer fenotip 

  phen2_color CHAR(7) NOT NULL, -- Color del segon fenotip 

  phen2_density INT NOT NULL, -- Densitat del segon fenotip 

  phen2_angle INT NOT NULL, -- Angle del segon fenotip 

  phen3_color CHAR(7) NOT NULL, -- Color del tercer fenotip 

  phen3_density INT NOT NULL, -- Densitat del tercer fenotip 

  phen3_angle INT NOT NULL, -- Angle del tercer fenotip 

  phen4_color CHAR(7) NOT NULL, -- Color del quart fenotip 

  phen4_density INT NOT NULL, -- Densitat del quart fenotip 

  phen4_angle INT NOT NULL, -- Angle del quart fenotip 

  include1 VARCHAR(50), -- Variables a incloure en el gràfic 1 

  include2 VARCHAR(50), -- Variables a incloure en el gràfic 2 

  show_legend BOOLEAN NOT NULL, -- Mostrar la llegenda? 

  legend_width  REAL NOT NULL, -- Amplada de la llegenda 

  legend_height REAL NOT NULL, -- Alçada de la llegenda 

  legend_symbolsize REAL NOT NULL, -- Mida dels símbols de la llegenda 

  legend_textsize REAL NOT NULL, -- Mida del text de la llegenda 

  PRIMARY KEY (ped_id)  -- CLAU PRIMÀRIA: el ID del pedigree 

); 
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Comanda utilitzada per a crear la taula "members": 

 

CREATE TABLE members ( 

  ped INT NOT NULL, -- ID del pedigree 

  id INT NOT NULL, -- ID de l'individu 

  name VARCHAR(50), -- Nom de l'individu 

  sex INT NOT NULL, -- Sexe 

  status     INT NOT NULL, -- Status 

  mother INT, -- ID de la seva mare 

  father     INT, -- ID del seu pare 

  adopted VARCHAR(5), -- Indicador de si és adoptat 

  mono_twins INT, -- ID del bessó monozigòtic 

  di_twins INT, -- ID del bessó dizigòtic 

  unk_twins   INT, -- ID del bessó de zigositat desconeguda 

  marriage INT, -- ID de la parella si no tenen fills 

  phen1 INT NOT NULL, -- Afectació pel primer fenotip 

  phen2  INT NOT NULL, -- Afectació pel segon fenotip 

  phen3    INT NOT NULL, -- Afectació pel tercer fenotip 

  phen4 INT NOT NULL, -- Afectació pel quart fenotip 

  age VARCHAR(30), -- Edat 

  consultand BOOLEAN NOT NULL, -- És la persona que consulta? 

  number CHAR(1) NOT NULL, -- Nombre de persones representades 

  info1 VARCHAR(100), -- Camp d'informació 1 

  info2 VARCHAR(100), -- Camp d'informació 2 

  info3 VARCHAR(100), -- Camp d'informació 3 

  info4 VARCHAR(100), -- Camp d'informació 4 

  tab_order INT NOT NULL, -- Ordre en la taula 

  PRIMARY KEY (id),  -- CLAU PRIMÀRIA: ID de l'individu 

  FOREIGN KEY (ped) REFERENCES pedigrees(ped_id) -- CLAU FORANA: ID del pedigree 

); 
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9.3. Annex 3 

Contingut de l’apartat General information de la pàgina App information: 

 

What is PhenTree? 

PhenTree is a completely free web application to generate pedigrees from a genetic point of view. 

Its purpose is to help clinical geneticist and researchers to represent the family history of patients to 

better diagnose a disease, calculate risks for individuals, represent case studies in scientific 

publications, and many other uses.  

PhenTree follows the Standardized Human Pedigree Nomenclature defined by the National Society 

of Genetic Counselors on 1995 [6]. 

 

How was PhenTree created? 

PhenTree is based in R programming language and uses mainly two R packages: 

 kinship2: created by Jason Sinnwell and Terry Therneau, offers functions to generate basic 

pedigree plots [4]. Some extra symbols and customization options were added to this R 

package.  

 shiny: offers functions to facilitate the creation of interactive web apps using R [2].  

PhenTree also makes use of other R packages like shinyjs [34], shinyalert [32] and colourpicker 

[35] by Dean Attali, as well as other common R packages (RMySQL [21], pool [22] and DT [36]). 

Moreover, all this app information has been written using markdown [40].  

 

What are the steps to create a pedigree? 

The following steps are only an example of the process to generate a pedigree. However, steps 4 

to 7 can be performed in any order you like. 

 

STEP 1: Register 

Enter a username and a password of your choosing and click the Sign in button. Remember them 

well!! For now we do not offer any option to recover them. 
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STEP 2: Log in 

Once you created a user account, you can log in with your username and your password. 

 

 

STEP 3: Create a pedigree 

Create a new pedigree by clicking at the Create a new pedigree button and entering a name for the 

pedigree. Once you have many pedigrees created, you can select the one you want to work with or 

delete the ones that you no longer need.  

 



49   

STEP 4: Define the phenotypes 

In the Define the phenotypes tab of the left panel (we'll call it inputs panel) you can select the 

phenotypes you would like to represent in the pedigree for this particular family. The names of the 

phenotypes and their IDs are the standards defined by the Human Phenotype Ontology [8]. You 

can select up to four.  

 

 

STEP 5: Add family members 

In the Add family members tab of the inputs panel there is a form where you can add the 

information of every person of the family one at a time. Once you press Submit, a new row appears 

in the Summary table of the right panel (we'll call it outputs panel) with the information you 

introduced for that person. You can add as many family members as you like.  
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You can edit, delete or change the order of the rows in the summary table at any time using the 

buttons above it. 

 

The recommendation is to introduce the members from oldest to youngest, although it is not 

obligatory. If you introduce a child before introducing their parents, you'll have to later edit the 

child's information to indicate who their parents are, which takes more time.  

The pedigree is automatically generated and updated with the information contained in the 

summary table and is shown in the Pedigree tab of the outputs panel. Under the pedigree you can 

also see a legend of the symbols and options to download the image.  
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STEP 6: Customize your pedigree 

In the Customize pedigree tab of the inputs panel there are many options to personalize the 

pedigree plot as you like. You can choose which information to add in the plot, the sizes, the colors 

and if you would like to view the legend or not.  

 

 

STEP 7: Get information about your phenotypes of interest 

In the Genes and diseases tab of the outputs panel you can find, for every one of the phenotypes 

you selected, a table that contains the genes and the respective diseases that have been 

associated to this phenotype according to the Human Phenotype Ontology [8]. In the Disease ID 

column there is a link to the Orphanet [39] or the Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) [38] 

websites where you can find more information about every disease and the genes associated to it. 

You can also download these tables as a CSV file or Excel file.  
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9.4. Annex 4 

Contingut de l’apartat Frequent Asked Questions (FAQs) de la pàgina App information: 

 

What is a pedigree? 

A pedigree or family tree is a graphical representation of the family history of an individual, very 

useful when studying genetic diseases or conditions.  

 

What is a phenotype? 

A phenotype is a characteristic that can be observed in an organism. It results from the combined 

effect of the genotype (the genetic information) and the environment.  

 

Why do I need to register? 

Because PhenTree saves all the pedigrees you create with your user account and allows you to 

access them in another moment and from another device. Since you have to use a password to 

access your user account, no one else can see your pedigrees. 

However, you do not need to enter any personal information like names or emails.  

 

Can I introduce patients’ personal information? 

According to the recommendations of the National Society of Genetic Counselors, you should 

never introduce any personal information about the family members that is not relevant for the 

purpose of the pedigree [27]. This is especially important if the intention is to show the pedigree in a 

scientific publication to preserve patient confidentiality.  

For example, you should not introduce full names. Instead, you can enter the first name only or the 

initials. They should be enough to identify the members inside a family. Also, introduce only the 

year of birth or death instead of the full date.  

 

How should I represent transgender people? 

The National Society of Genetic Counselors recommends to represent transgender people with the 

symbol that corresponds to their gender, indicating the karyotype formula below the symbol if it is 

known and if it is clinically relevant (for example, if the phenotype of interest is sex related) [27]. 

The karyotype formula should also be indicated for non-binary people and people with a disorder of 

sex development, if known. 
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How should I order siblings? 

Siblings should be ordered from oldest (left) to youngest (right). However, this order is changed 

sometimes to fit couples and other individuals in the plot. To order them you can use the buttons 

Reorder row up and Reorder row down in the summary table. The order in the table will determine 

the order in the plot.  

 

Can I represent siblings without representing their parents? 

No. When the pedigree is generated, individuals are assumed to be siblings when they share the 

same parents [4]. For this reason, you can not represent the connection line between siblings if you 

haven't previously defined who their parents are.  

 

Can I represent carriers based on assumptions? 

No. You should only indicate that an individual is a carrier of a genetic mutation or alteration if this 

individual has been genetically tested [27]. You should never assume that an individual is a carrier 

based only on the mode of inheritance of the phenotypic trait of interest.  

 

Why do some individuals not appear in the plot? 

To appear in the plot, individuals must be connected to at least another member of the family. 

Moreover, the plot can not be generated until at least three individuals are connected.  

 

Can I represent children from a single parent? 

No, for now PhenTree does not offer this option. You have to represent two parents for a child.  

 

Can I represent gamete donors? 

No, for now PhenTree does not offer this option.  

 

Can I delete my account? 

Of course! At the User account tab of the superior menu you will see the user account that is 

currently in use, a button to log out and a button to delete the user account. But remember, you 

have to delete all your pedigrees before deleting your account.  

 


