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Summary  

Microbial populations and their potential in forensic investigations 

 

Technological advancements have increased the importance of scientific evidence in criminal 

investigations. More and more information can be extracted from smaller and smaller traces. 

The use of human DNA in biological traces is a well-known example of this, but other life 

forms can also provide valuable information in forensic investigations. Microorganisms are one 

of the most ubiquitous life forms on earth. They live in almost any habitat and often coexist in 

large and diverse populations. The composition of a microbial population is defined by its 

habitat. Differences between habitats and their respective populations create potential for the 

use of microbial populations in a variety of criminal cases.  

 

This thesis explores the potential of some forensically relevant populations in establishing links 

between item(s) and crime scene(s)/donor and in cell type identification.  

 

Soil is a type of trace evidence which can be recovered from shoes, clothing, equipment, etc. 

and therefore plays an important role in linking suspects or items to a crime scene. As the 

composition of microbial populations in soil is defined by the location, soil history and usage, 

these populations can be highly similar or dissimilar over short and long distances.  

In Chapter 2 we describe a method to objectively compare bacterial populations in soil 

samples. Soil samples were collected from a variety of locations in the Netherlands and 

analysed by terminal restriction fragment length polymorphism (t-RFLP) of the bacterial 16S 

gene. Visual comparison of bacterial t-RFLP profiles is possible, but highly subjective. For 

application in case investigations an objective method to asses the similarity between the 

populations is essential. A decision model consisting of a histogram of Bray-Curtis distances 

calculated between (i) profiles from the same sampling point (duplicate extractions from the 

same sample and multiple analyses of the same extract were also included), and (ii) profiles 

from different sampling points was constructed to be able to predict a possible common origin 

of questioned samples. This model was evaluated with mock cases which were provided by the 

Police Academy of the Netherlands. No false positive results were obtained, soil traces from 

shoes could be assigned to the correct reference location for ten of the mock cases. In the 

three remaining mock cases the larger distances calculated between the traces and respective 

reference samples could be explained by the information provided by the students. In Chapter 

3 the application of the method was demonstrated in a real criminal case. Soil stains from both 

victim’s and suspect’s clothing were analysed in an attempted rape case. In addition to bacterial 

population profiling, pollen spectra were also determined for these samples. The results of 

both analyses were combined, before being reported to the prosecutor, showing the 

importance of objective data evaluation.  
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Another relevant microbial population resides in the human gut and can be found in faeces. 

Faecal material is a type of trace evidence which can be encountered in sexual assault cases and 

burglaries or robberies, but is often ignored in forensic investigations. Deriving a human short 

tandem repeat (STR) profile from a faecal sample can be challenging. In these cases, the 

microbial populations within faecal material can be an alternative way of linking a faecal trace 

to the possible donor, since the composition of this population differs between individuals. 

Chapter 4 describes the development of a microarray to characterise microbial populations in 

faecal samples. The resulting microarray profiles were compared using a method similar to the 

method used to compare the t-RFLP profiles from soil samples. As with soil comparisons, this 

model can be used to predict a possible common origin of questioned samples. We show that 

analysis of microbial populations may be a useful additional tool when no or only partial 

human STR profiles can be generated. Further forensic validation is necessary to define the 

limitations of the method. When, for example, there is a large gap in time between committing 

a crime and retrieving a reference sample from a suspect, the microbial population of both the 

trace sample and the reference sample may have changed. 

 

No longer only the donor of a human trace, but also the activity which could have led to the 

deposition of the trace needs to be addressed by forensic experts. Therefore, the cellular 

source of a trace is regularly subject of investigation. For instance in sexual assault case 

investigations it can be beneficial to distinguish vaginal epithelial cells from skin or saliva. 

Several techniques have been developed for this purpose, most of which focus on molecular 

characteristics of human cells. In Chapter 5 we explored the use of microbial markers to 

indicate vaginal origin of human biological samples. We characterised the vaginal microbiome 

of a large set of clinical vaginal samples by next generation sequencing. From this dataset 

candidate probes targeting genera or species were selected and used to design a microarray. We 

used this microarray to analyse a diverse set of both vaginal samples and samples from other 

body sites. Body sites in close proximity of or in possible contact with the vagina were also 

included. No candidate genera/species were found to positively identify all vaginal samples on 

their own, while excluding all non-vaginal samples. We deduce that a reliable statement about 

the cellular origin of a biological trace should be based on detection of multiple microbial 

species within various genera. When using the composition of a microbial population, the 

cellular origin is probably best determined using a probabilistic approach. 

In Chapter 6 we describe two real criminal cases where microbial population profiling 

contributed to cell type identification. In both cases microbial population analysis and human 

STR profiling were applied to the same DNA extract, which can be an advantage in cases 

where DNA extracts are the only trace evidence left. Determining the cellular source of a 

human STR profile can be a first step to unravelling the activity which lead to the deposition of 

the cellular material. The results obtained in these cases were the starting point for the 

development of a microarray method for cell type identification. In Chapter 7 we designed a 

microarray focusing on the microbial populations that are associated with human cell material. 

Different sites of the human body provide different habitats and therefore different microbial 
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populations are present. We evaluated the microarray with samples from forensically relevant 

body sites (hand, foot, groin, penis, vagina, mouth) and faeces. Next to human faeces, feline 

and canine faeces were also included, as these types of faeces can be put forward as alternative 

hypothesis by suspects. We show that a clear distinction could be made between oral, vaginal 

and faecal samples when using either clustering or classification as data analysis methods. 

Additionally, canine and feline faeces could be differentiated from human faeces. 

Discriminating between the samples from different skin sites proved to be challenging. Some 

penis samples showed high similarity to vaginal samples, others to skin samples. As a proof of 

principle, mock case samples were analysed showing that the microarray method is a valuable 

addition to already existing cell typing techniques. Combining the results of microbial 

population analysis with for instance mRNA typing can increase the evidential value of a trace, 

since both techniques focus on independent targets. 

 

Overall, this thesis shows that there is high potential for microbial population analysis in 

forensic investigations. Biological variation due to differences in habitat create the possibility to 

use these populations for both linking items to locations/donors and determining the (cellular) 

origin of a sample. A sound technical validation should result in a reliable application of the 

technique to trace evidence. However, forensic application is still challenging, due to issues 

which could cause (unintended) variation. Comparing the microbial community in a soil 

sample taken from beneath a dead body to that collected from a shovel could, for instance, 

result in a large difference between these samples. As a consequence, statistical data analysis 

methods need to be developed to evaluate the analytical (reference) data and subsequently the 

evidence in a criminal case.  

In general, the limitations or restrictions of new methods need to be assessed through forensic 

validation. This validation could show that a technique may not be appropriate or ideal for a 

specific situation. Hence forensic validation is essential in determining the applicability of 

novel protocols/techniques. New knowledge and findings, ever advancing scientific techniques 

and growing creativity in supplying alternative hypotheses by suspects inevitably mean that the 

validation of techniques used in forensic investigations is a dynamic and ongoing process, 

which must, therefore, be re-evaluated and revised continually. 
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Samenvatting  

Microbial populations and their potential in forensic investigations 

 

In de afgelopen decennia is er veel veranderd in het forensische onderzoek. Waar vroeger 

verklaringen van ooggetuigen en deskundigen in een rechtszaak het belangrijkste bewijs 

vormden, wordt tegenwoordig steeds meer technologie toegepast om bewijsstukken te 

onderzoeken. Technologische ontwikkelingen hebben het mogelijk gemaakt om steeds meer 

informatie uit steeds kleiner sporenmateriaal te halen, zowel op chemisch, biologisch en 

digitaal vlak. De ontwikkelingen op het gebied van DNA onderzoek zijn van groot belang op 

biologisch vlak. Ruim 25 jaar geleden werd voor het eerst in een Nederlandse strafzaak 

humaan DNA onderzoek toegepast. In die tijd en de jaren die volgden was er nog heel veel 

materiaal nodig voor onderzoek. Tegenwoordig kunnen zelfs met het oog onzichtbare sporen 

worden onderzocht en gebruikt. Hierbij speelt niet alleen humaan DNA meer een rol, alle 

levensvormen bevatten DNA en kunnen informatie verschaffen in een rechtszaak. 

Micro-organismen zijn de kleinste levensvormen op aarde, ze komen overal voor en leven vaak 

in grote populaties die uit vele diverse organismen bestaan. De habitat bepaalt voor een groot 

deel de samenstelling van de populatie. Verschillen tussen habitats en hun bijbehorende 

populaties maken dat microbiële populaties interessant kunnen zijn in forensisch onderzoek. 

De enorme ontwikkelingen in DNA technologie maken het mogelijk om deze populaties in 

kaart te brengen op basis van het microbiële DNA dat in het materiaal aanwezig is. De 

methodes hiervoor worden vaak in regulier wetenschappelijk onderzoek ontwikkeld, maar 

kunnen ook bruikbaar zijn voor forensisch onderzoek. 

 

In dit proefschrift wordt onderzocht of een aantal forensisch relevante microbiële populaties 

gebruikt kunnen worden voor het leggen van verbanden tussen een item en een plaats delict of 

donor en in celtype identificatie. 

 

Grond is een type sporenmateriaal dat aangetroffen kan worden op schoenen, kleding, 

werktuigen, enzovoorts. Daarom kan het een belangrijke rol spelen in het leggen van 

verbanden tussen items of verdachten en een plaats delict. Doordat de samenstelling van de 

microbiële populatie in grond bepaald wordt door de locatie, (grond)geschiedenis en gebruik, 

kan het zijn dat deze populaties sterk op elkaar lijken of juist erg van elkaar verschillen, zowel 

op zeer korte als grote fysieke afstand van elkaar. In Hoofdstuk 2 wordt een methode 

beschreven om op een objectieve manier de bacteriële populaties in grondmonsters met elkaar 

te vergelijken. Van verschillende locaties in Nederland zijn grondmonsters verzameld en is het 

bacteriële 16S gen geanalyseerd met ‘terminal restriction fragment length polymorphism’ (t-

RFLP). Het is mogelijk om de resulterende bacteriële t-RFLP profielen visueel met elkaar te 

vergelijken, maar dat is zeer subjectief. Voor toepassing in forensisch onderzoek is het 

essentieel dat de profielen op een objectieve manier met elkaar vergeleken worden om zo een 

uitspraak te kunnen doen over de mate van overeenkomst tussen de profielen. Om een 
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mogelijke gezamenlijke oorsprong van zaakmonsters te bepalen, is een beslismodel ontwikkeld 

bestaande uit een histogram met Bray-Curtis (BC) afstanden berekend tussen (i) profielen van 

hetzelfde monsternamepunt (waaronder ook duplo extracties van hetzelfde monster en 

herhaalde analyse van hetzelfde DNA extract), en (ii) profielen van verschillende 

monsternamepunten. Dit model is geëvalueerd met grondopdrachten die uitgevoerd zijn door 

studenten van de Politieacademie. Er werden hierbij geen vals positieve resultaten verkregen, 

grondsporen van schoenen konden aan de juiste referentielocatie gekoppeld worden bij tien 

van de opdrachten. In de overige drie opdrachten konden de berekende grotere BC afstanden 

tussen de sporen en referenties verklaard worden met aanvullende informatie die door de 

studenten aangeleverd werd tijdens de cursus. In Hoofdstuk 3 wordt de toepassing van de 

ontwikkelde techniek gedemonstreerd aan de hand van een zaakvoorbeeld. In een poging tot 

verkrachting zijn grondsporen van de maillot van het slachtoffer vergeleken met grondsporen 

van de schoenen (en broek) van de verdachte. Behalve bacteriële populatie profilering, zijn er 

ook pollen spectra van deze grondsporen bepaald. In de rapportage aan de aanvrager zijn de 

resultaten van beide technieken gecombineerd, waarmee het belang van objectieve vergelijking 

benadrukt wordt. 

Een andere relevante microbiële populatie bevindt zich in de darmen van de mens en wordt 

uitgescheiden via feces. Fecaal sporenmateriaal kan worden aangetroffen in bijvoorbeeld 

zedenzaken, inbraken of overvallen. Het kan heel lastig zijn om een humaan ‘short tandem 

repeat’ (STR) profiel te genereren uit feces. In deze gevallen kan de microbiële populatie 

aanwezig in het fecale materiaal gebruikt worden als alternatieve manier om fecaal 

sporenmateriaal aan een mogelijke donor te koppelen. De samenstelling van deze populatie 

verschilt namelijk per persoon. Hoofdstuk 4 beschrijft de ontwikkeling van een microarray 

methode om de fecale microbiële populatie in kaart te brengen. De verkregen microarray 

profielen zijn met een vergelijkbare methode, als degene ontwikkeld voor het vergelijken van t-

RFLP profielen van grondmonsters, met elkaar vergeleken. Net zoals bij grondvergelijkingen, 

kan deze methode gebruikt worden om de mogelijke gezamenlijke herkomst van zaakmonsters 

te voorspellen. We laten hiermee zien dat het analyseren van microbiële populaties in feces een 

nuttige aanvulling kan zijn, wanneer het niet mogelijk is een humaan STR profiel te genereren. 

Verdere forensische validatie van de methode is nog nodig om de randvoorwaarden voor 

toepassing in zaakonderzoek vast te stellen. Wanneer er bijvoorbeeld veel tijd zit tussen het 

plegen van een misdaad en het verkrijgen van een referentiemonster van een verdachte, zou de 

microbiële populatie in zowel het sporenmateriaal als het referentiemateriaal veranderd kunnen 

zijn. 

 

Tegenwoordig wordt forensisch onderzoekers steeds vaker gevraagd om, behalve een uitspraak 

over de donor van humaan sporenmateriaal, ook een uitspraak te doen over de activiteit die 

geleid heeft tot het achterlaten van het sporenmateriaal. Als gevolg hiervan wordt steeds vaker 

gevraagd de cellulaire oorsprong van (humaan) celmateriaal te bepalen. In zedenzaken kan het 

bijvoorbeeld van belang zijn om vaginaal epitheel te kunnen onderscheiden van huid of 

speeksel. Voor dit doeleinde zijn verschillende technieken ontwikkeld, die zich met name 
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richten op cel karakteristieken van humane oorsprong. In Hoofdstuk 5 hebben we 

onderzocht of er microbiële markers gevonden kunnen worden om vaginale herkomst van 

humane bemonsteringen vast te kunnen stellen. We hebben hiervoor het humane microbioom 

van een grote aantal klinische vaginale bemonsteringen in kaart gebracht met behulp van ‘next 

generation sequencing’. Vanuit de verkregen dataset zijn kandidaat probes gericht op 

geslachten of soorten geselecteerd en gebruikt om een microarray te ontwikkelen. Met de 

microarray zijn zowel bemonsteringen van vaginale herkomst als bemonsteringen van andere 

lichaamsdelen of -vloeistoffen onderzocht. Hierbij zijn ook locaties in de buurt van de vagina 

of die in contact kunnen komen met de vagina meegenomen. Er konden geen geslachten of 

soorten gevonden worden waarmee alle vaginale bemonsteringen geïdentificeerd konden 

worden en alle andere bemonsteringen uitgesloten konden worden. Hieruit hebben we afgeleid 

dat een betrouwbare bepaling van het celtype van een biologisch spoor gebaseerd zou moeten 

zijn op de detectie van meerdere microbiële soorten uit verschillende geslachten. Wanneer de 

compositie van de microbiële populatie gebruikt wordt, is het waarschijnlijk het best een 

probabilistische benadering te gebruiken om de cellulaire oorsprong te bepalen. 

In Hoofdstuk 6 worden twee zaakvoorbeelden besproken waarbij microbiële populatie 

profilering bijgedragen heeft aan de celtype identificatie. In beide zaken is zowel microbiële 

populatie als humane STR profilering uitgevoerd op hetzelfde DNA extract. De mogelijkheid 

om één extract te gebruiken voor verschillende analyses kan van belang zijn in zaken waarbij 

DNA extracten het enige nog beschikbare sporenmateriaal zijn. Het bepalen van het celtype 

waaruit een humaan STR profiel is verkregen kan een eerste stap zijn in het ontrafelen van de 

activiteit die geleid heeft tot het achterlaten van dit celmateriaal. De resultaten die in beide 

zaken verkregen zijn, vormden het startpunt voor het ontwikkelen van een microarray 

methode voor celtype identificatie.  

In Hoofdstuk 7 hebben we een microarray methode ontwikkeld die gericht is op de 

microbiële populaties die aanwezig zijn in humaan celmateriaal. Het menselijk lichaam bestaat 

uit verschillende habitats, waardoor er verschillende microbiële populaties aanwezig zijn. We 

hebben bemonsteringen van forensisch relevante plekken op en in het lichaam (hand, voet, 

lies, penis, vagina, mond) en feces gebruikt om de microarray te evalueren. Behalve humane 

feces, zijn honden- en kattenuitwerpselen ook onderzocht, aangezien feces van deze huisdieren 

als alternatieve hypothese aangedragen kunnen worden door de verdediging. Zowel met 

clusteranalyse als met classificatie van de microarray data kan goed onderscheid gemaakt 

worden tussen orale, vaginale en fecale bemonsteringen. Bovendien kan er goed onderscheid 

gemaakt worden tussen uitwerpselen van honden of katten en humane feces. Het bleek een 

uitdaging om onderscheid te maken tussen de verschillende huidbemonsteringen. Een deel van 

de penisbemonsteringen vertoonde veel overeenkomsten met vaginale bemonsteringen, andere 

met huidbemonsteringen. De analyse van (geanonimiseerde) bemonsteringen, zoals ze in 

zaakonderzoek aangetroffen kunnen worden, laat zien dat de microarray methode een 

waardevolle toevoeging is aan de reeds bestaande technieken voor celtypering. Wanneer de 

resultaten van microbiële populatie profilering bijvoorbeeld gecombineerd kunnen worden met 
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de resultaten van mRNA typering kan de bewijswaarde van een spoor toenemen, aangezien 

beide technieken op een ander target focussen.  

 

Dit proefschrift laat zien dat microbiële populatie analyse een waardevolle bijdrage kan leveren 

in forensisch onderzoek. De biologische variatie die veroorzaakt wordt door de verschillende 

habitats maakt het mogelijk deze populaties te gebruiken voor het leggen van verbanden tussen 

items en locatie/donor en voor celtype identificatie. Een degelijke technische validatie moet 

resulteren in betrouwbare toepassing van de techniek op sporenmateriaal. Voor forensische 

toepassing zijn er nog veel uitdagingen, mede door omstandigheden die (onbedoelde) variatie 

kunnen introduceren. Er kunnen bijvoorbeeld grote verschillen waargenomen worden tussen 

de microbiële populatie van een grondmonster genomen van onder een lichaam in staat van 

ontbinding en een grondmonster van de schep waarmee het graf gegraven is. Het daarom ook 

noodzakelijk dat statistische data analyse methodes ontwikkeld worden, die eerst met referentie 

data geëvalueerd worden, waarna ze op zaakmonsters toegepast kunnen worden. 

In het algemeen moeten de beperkingen van nieuwe methoden worden bepaald met behulp 

van forensische validatie. Deze validatie zou kunnen aantonen dat een techniek niet geschikt of 

ideaal is voor een specifieke situatie. Forensische validatie is daarom essentieel voor het 

bepalen van de toepasbaarheid van nieuwe protocollen of technieken. Nieuwe kennis en 

bevindingen, steeds verder ontwikkelende wetenschappelijke technieken en groeiende 

creativiteit bij het leveren van alternatieve hypothesen door verdachten, heeft tot gevolg dat de 

validatie van technieken die worden gebruikt in forensisch onderzoek een dynamisch en 

continu proces is, dat daarom voortdurend opnieuw moet worden geëvalueerd en herzien. 
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