
AAbbssttrraacctt

TThhee  mmeecchhaanniissmm  ooff  ggaattiinngg  iinn  tthhee  KKccssAA  KK++  cchhaannnneell  iiss  ffaarr  ffrroomm  ccoommpplleetteellyy  uunnddeerr--
ssttoooodd..  CCaallccuullaattiinngg  tthhee  nnoonn--bboonnddeedd  iinntteerraaccttiioonn  eenneerrggyy  bbeettwweeeenn  ssuubbuunniittss  mmiigghhtt  pprroovviiddee
iinnssiigghhtt  iinnttoo  tthhiiss  pprroocceessss..  TThhee  ssttrruuccttuurree  ((ppddbb  ffiillee  11BBLL88  wwiitthh  aaddddeedd  mmiissssiinngg  rreessiidduueess  aanndd
aallll  hhyyddrrooggeennss))  wwaass  iimmmmeerrsseedd  iinn  aa  mmeemmbbrraannee  ssllaabb  ((εε  ==  11))  ssuurrrroouunnddeedd  bbyy  bbuullkk  wwaatteerr  ((εε  ==
8800))..  CCaallccuullaattiioonnss  wweerree  ccaarrrriieedd  oouutt  uussiinngg  tthhee  CCHHAARRMMMM2222  ffoorrccee  ffiieelldd  wwiitthh  tthhee  rreeaaccttiioonn
ffiieelldd  ffuullllyy  ttrreeaatteedd  vviiaa  iimmaaggee  cchhaarrggeess..  TThhee  nneeiigghhbboorriinngg  ssuubbuunniittss  aattttrraacctt  eeaacchh  ootthheerr,,  bbuutt
iinntteerraaccttiioonn  bbeettwweeeenn  tthhee  ooppppoossiittee  ssuubbuunniittss  iiss  ssttrroonnggllyy  rreeppuullssiivvee..  TThhee  iioonn--ffrreeee  KKccssAA
cchhaannnneell  tteennddss  ttoo  ddiissssoocciiaattee..  HHoowweevveerr,,  iinntteerraaccttiioonn  iiss  ssttrroonnggllyy  aattttrraaccttiivvee  wwiitthh  iioonnss  pprreesseenntt
aatt  tthheeiirr  ccrryyssttaallllooggrraapphhiicc  ssiitteess..  TThhee  iioonnss  aarree  tthhee  gglluuee  lliinnkkiinngg  tthhee  ffoouurr  ssuubbuunniittss  ooff  tthhee  ffiill--
tteerr  aanndd  ppllaayy  aa  ssttrruuccttuurraallllyy  iimmppoorrttaanntt  ssttrruuccttuurraall  rroollee  iinn  tthhee  pprrooppeerr  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  tthhee
cchhaannnneell..  IIoonniicc  ppaarrttiittiioonniinngg  iinn  tthhee  ffiilltteerr  mmiigghhtt  ssttrroonnggllyy  iinnfflluueennccee  tthhee  ffiilltteerr’’ss  eeffffeecctt  oonn
cchhaannnneell  ggaattiinngg..  AAss  iioonnss  eexxiitt,,  tthhee  cchhaannnneell  ppoorree  wwiiddeennss  dduuee  ttoo  iinntteerr--ssuubbuunniitt  rreeppuullssiioonn,,
aanndd  vviiccee--vveerrssaa..  TThhuuss,,  ddyynnaammiicc  ssttrruuccttuurraall  mmoottiioonnss  ssuucchh  aass  rriiggiidd--bbooddyy  ssuubbuunniitt  mmoovvee--
mmeennttss  mmaayy  bbee  aann  eesssseennttiiaall  eelleemmeenntt  iinn  tthhee  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  tthhee  KKccssAA  pprrootteeiinn..



Introduction

TThhee  KKccssAA  KK++  cchhaannnneell  iiss  ffoorrmmeedd  ooff  iiddeennttiiccaall  ssuubbuunniittss  wwiitthh  ffoouurrffoolldd  ssyymmmmeettrryy
aabboouutt  aa  cceennttrraall  ppoorree  [[11]]..  TThhee  ssuubbuunniittss  aarree  nnoott  cchheemmiiccaallllyy  bboouunndd  ttoo  oonnee  ootthheerr..  EEvveenn
tthhoouugghh  tthhee  ssuubbuunniittss  aarree  nnoott  lliinnkkeedd,,  tthheeoorreettiiccaall  aannaallyysseess  ooff  tthhee  oovveerraallll  aasssseemmbbllyy  hhaavvee
ttrreeaatteedd  iitt  aass  bbaassiiccaallllyy  iinnfflleexxiibbllee  ssiinnccee  MMDD  ssaammpplleess  ffaaiirrllyy  rraappiidd  llooccaall  rreeaarrrraannggeemmeennttss,,
nnoott  gglloobbaall  ccoonncceerrtteedd  mmoottiioonn..  IIoonn  sseelleeccttiivviittyy  ooccccuurrss  aatt  tthhee  nnaarrrroowweesstt  ppaarrtt  ooff  tthhee  ooppeenn
ppoorree,,  tthhee  ““sseelleeccttiivviittyy  ffiilltteerr..””  SSiixxtteeeenn  ppaarrttiiaallllyy  cchhaarrggeedd  ccaarrbboonnyyll  ooxxyyggeennss  wwiitthh  ffoouurr--ffoolldd
ssyymmmmeettrryy  ppooiinntt  ttoowwaarrddss  tthhee  ppoorree  cceenntteerr..  WWiitthhoouutt  iioonnss  iinn  tthhee  ffiilltteerr  tthhee  tteettrraammeerr  iiss  uunnssttaa--
bbllee..  IInniittiiaallllyy  iitt  wwaass  bbeelliieevveedd  [[11]]  aanndd  tthheenn  ccoonnffiirrmmeedd  [[22]]  tthhaatt  aatt  hhiigghh  KK++  iioonn  ccoonncceennttrraa--
ttiioonnss  ((115500  mmMM  KK++))  tthhee  ffiilltteerr  hhaass  aa  ffiixxeedd,,  qquuiittee  rriiggiidd  ssttrruuccttuurree..  HHoowweevveerr,,  rreecceenntt  eexxppeerrii--
mmeennttss  [[22]]  hhaavvee  sshhoowwnn  aallssoo  tthhaatt  tthhee  sseelleeccttiivviittyy  ffiilltteerr  rreeaarrrraannggeess  iinn  aa  llooww  KK++  eennvviirroonnmmeenntt
((33  mmMM  KK++))..  IItt  hhaass  bbeeeenn  pprrooppoosseedd  tthhaatt  tthhee  ffiilltteerr  eexxiissttss  iinn  ttwwoo  ccoonnffoorrmmaattiioonnss  ((ccoonndduuccttiivvee
aanndd  nnoonnccoonndduuccttiivvee))  wwiitthh  KK++  ccoonncceennttrraattiioonn  ggoovveerrnniinngg  tthhee  ttrraannssiittiioonn  bbeettwweeeenn  tthheemm  [[22]]..

WWee  iinnvveessttiiggaattee  nnoonn--bboonnddeedd  iinntteerraaccttiioonnss  iinn  aa  ssyysstteemm  ooff  ffoouurr  KKccssAA  ssuubbuunniittss  ffoorrmmiinngg
aa  ccoommpplleexx  wwiitthh  ppoorree  KK++  iioonnss  aanndd  wwaatteerr..  WWee  ccaallccuullaattee  tthhee  iinntteerraaccttiioonn  eenneerrggyy  bbeettwweeeenn
ssuubbuunniittss  aass  aa  ffuunnccttiioonn  ooff  tthheeiirr  ddiissppllaacceemmeenntt,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  eeffffeeccttss  ooff  cchhaannnneell’’ss  iioonnss  aanndd
wwaatteerr..  WWee  sshhooww  tthhaatt  tthhee  pprreesseennccee  ooff  KK++  iinn  tthhee  ffiilltteerr  ssuubbssttaannttiiaallllyy  ssttaabbiilliizzeess  tthhee  ssuubbuunniittss..
WWhheenn  iioonnss  aarree  rreemmoovveedd,,  tthhee  ssuubbuunniittss  ddiissssoocciiaattee..  TThheessee  ccoonncceerrtteedd  ccoonnffoorrmmaattiioonnaall
cchhaannggeess  iinn  KKccssAA  mmaayy  pprroommoottee  tthhee  ooppeenniinngg  ooff  tthhee  iinnttrraacceelllluullaarr  ggaattee  tthhuuss  ssuuppppllyyiinngg  tthhee
ppoorree  wwiitthh  iinnttrraacceelllluullaarr  KK++..



CCoommppuuttaattiioonnaall  DDeettaaiillss

NNoonn--bboonnddeedd  iinntteerraaccttiioonn  eenneerrggyy  bbeettwweeeenn  KKccssAA  ssuubbuunniittss  iiss  ccaallccuullaatteedd  uussiinngg  oouurr
MMCCIICCPP  ((MMoonnttee  CCaarrlloo  IIoonn  CChhaannnneell  PPrrootteeiinnss))  ccooddee,,  mmaakkiinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ssiimmpplliiffyyiinngg
aassssuummppttiioonnss  [[33]]::
11))  BBuullkk  wwaatteerr  rreeggiioonnss  aarree  ttrreeaatteedd  aass  ccoonnttiinnuuaa  wwiitthh  εε  ==  8800..  TThhee  KKccssAA  KK++  pprrootteeiinn  iiss  iimm--
mmeerrsseedd  iinn  aa  llooww  ddiieelleeccttrriicc  ((εε  ==  11))  mmeemmbbrraannee  ssllaabb..  TThhee  rreeaaccttiioonn  ffiieelldd  iiss  ttrreeaatteedd  bbyy  tthhee
mmeetthhoodd  ooff  iimmaaggeess;;  vvaann  ddeerr  WWaaaallss  aanndd  eelleeccttrroossttaattiicc  iinntteerraaccttiioonnss  aarree  ccoommppuutteedd  wwiitthhoouutt
ccuuttooffff..
22))  WWee  uussee  ppaarrttiiaall  cchhaarrggeess  aanndd  vvaann  ddeerr  WWaaaallss  ppaarraammeetteerrss  ooff  tthhee  CCHHAARRMMMM2222  aallll--
hhyyddrrooggeenn  ffoorrccee  ffiieelldd..  TThhee  ccrryyssttaallllooggrraapphhiicc  ssttrruuccttuurree  ooff  tthhee  KKccssAA  KK++  cchhaannnneell  [[11]]  ((ppddbb
eennttrryy  11BBLL88  aatt  33..22  ÅÅ  rreessoolluuttiioonn))  wwaass  uusseedd..  TThhee  ffoouurr  ssuubbuunniittss  aarree  hheelldd  rriiggiidd,,  bbuutt  ppeerrmmiitt--
tteedd  ttoo  eexxeeccuuttee  ffrreeee  33DD  rreellaattiivvee  mmoottiioonn..  ““MMiissssiinngg””  hheeaavvyy  aattoommss  aanndd  aallll  hhyyddrrooggeennss  wweerree
aaddddeedd..  RReessiidduueess  11  ttoo  2222  aanndd  112200  ttoo  115588  ((ffoorr  aallll  ffoouurr  ssuubbuunniittss)),,  wwhhiicchh  wweerree  nnoott  ddeetteerr--
mmiinneedd  eexxppeerriimmeennttaallllyy,,  wweerree  nnoott  iinncclluuddeedd..
TThheerree  aarree  55,,887766  eexxpplliicciitt  pprrootteeiinn  aattoommss..  TThhee  mmooddeell  aallssoo  iinncclluuddeess  KK++  iioonnss  aanndd  wwaatteerr
mmoolleeccuulleess  iinn  tthhee  ppoorree..



IInntteerraaccttiioonn  bbeettwweeeenn  tthhee  KKccssAA  ssuubbuunniittss
RRiiggiidd--bbooddyy  mmoovveemmeennttss  ooff  ssttrruuccttuurraall  sseeggmmeennttss  aarree  eesssseennttiiaall  ffoorr  pprrootteeiinn  ffuunnccttiioonniinngg

[[44,,55]]..  OOppeenniinngg  oorr  cclloossiinngg  tthhee  KKccssAA  ppoorree  mmuusstt  bbee  ccoouupplleedd  ttoo  tthhee  mmoottiioonn  ooff  eennttiirree  ddoo--
mmaaiinnss  ((ssuubbuunniittss))  aanndd  ssttrruuccttuurraall  eelleemmeennttss  ((hheelliicceess))  [[66]]..  HHeerree  wwee  iinnvveessttiiggaattee  ssuubbuunniitt  mmoo--
ttiioonn..  OOuurr  mmoolleeccuullaarr  mmooddeell  iiss  iilllluussttrraatteedd  iinn  FFiigguurree  11;;  tthhee  ssuubbuunniittss  aarree  ttrreeaatteedd  aass  mmoobbiillee
rriiggiidd--bbooddyy  eelleemmeennttss..  WWee  ccaallccuullaattee  tthhee  ssuubbuunniitt  nnoonn--bboonnddeedd  iinntteerraaccttiioonn  eenneerrggyy  ((eelleeccttrroo--
ssttaattiicc  ++  vvddWW))  aass  aa  ffuunnccttiioonn  ooff  tthhee  ddiissppllaacceemmeenntt  ffrroomm  tthhee  ccrryyssttaallllooggrraapphhiicc  ssttaattee  ttoo  iilllluu--
mmiinnaattee  tthhee  pprroobblleemm  ooff  wwhhiicchh  iinntteerraaccttiioonnss  lliinnkk  ssuubbuunniittss  ttooggeetthheerr..  IInntteerraaccttiioonn  eenneerrggyy  iiss
ccaallccuullaatteedd  ffoorr  ffuullll  aanndd  ttrruunnccaatteedd  ssuubbuunniittss  wwiitthh  tthhee  EEqquuaall  DDiissttaannccee  SSeeppaarraattiioonn  MMeetthhoodd
((EEDDSSMM))  aanndd  KKiinneettiicc  MMoonnttee  CCaarrlloo  RReeaaccttiioonn  PPaatthh  FFoolllloowwiinngg  ((KKMMCCRRPPFF))  tteecchhnniiqquuee  [[77]]..
IInn  ttrruunnccaattiioonn  tthhee  ccyyttooppllaassmmiicc  ggaattiinngg  ttaaiill  iiss  eexxcclluuddeedd  ((rreessiidduueess  2233  ttoo  2266  aanndd  111133  ttoo  111199,,
nnoonnee  ppaarrtt  ooff  oouutteerr  oorr  iinnnneerr  hheelliicceess,,  aattoommss  ccoonnvveennttiioonnaallllyy  ccoolloorreedd  iinn  FFiigg..  11)),,  bbeeccaauussee  tthhee
ccrryyssttaall  ssttrruuccttuurree  iiss  aa  cclloosseedd  ssttaattee,,  wwiitthh  ccyyttooppllaassmmiicc  ttaaiillss  iinntteerrllaacceedd..  WWhheenn  ooppeenn  tthhee  iinn--
nneerr  hheelliicceess  ssppllaayy  ooppeenn  aanndd  tthhee  ttaaiillss  sseeppaarraattee..  BByy  eexxcciissiinngg  tthhee  ttaaiill,,  wwee  eexxppeecctt  ttoo  mmiimmiicc
ooppeenn  ssttaattee  bbeehhaavviioorr..  WWee  ffiinndd,,  tthhaatt  eevveenn  ttrruunnccaatteedd,,  oonnee  oorr  ttwwoo  ssuubbuunniittss  wwoonn’’tt  sseeppaarraattee
ffrroomm  tthhee  aasssseemmbbllyy  dduuee  ttoo  aa  hhuuggee  sstteerriicc  bbaarrrriieerr  ((ddaattaa  nnoott  sshhoowwnn))..  EEaacchh  ssuubbuunniitt  iiss  iinn  aa
““lloocckk--iinn””  ssttaattee  iinn  tthhee  aasssseemmbbllyy..  TThheerreeffoorree,,  wwee  ddiissppllaaccee  aallll  ssuubbuunniittss  eeqquuaallllyy  iinn  sstteeppss  ooff
00..11  ÅÅ  wwiitthhoouutt  iimmppoossiinngg  ffoouurrffoolldd  ssyymmmmeettrryy  ((EEDDSSMM)),,  aalllloowwiinngg  rreellaattiivvee  mmoottiioonn  iinn  tthhee
XX,,YY--ppllaannee  aanndd  ssuubbuunniitt  rroottaattiioonn  aabboouutt  tthhee  ZZ--aaxxiiss  ooff  uupp  ttoo  ± 3300  ddeeggrreeeess,,  rreeppeeaattiinngg  tthhiiss
pprroocceedduurree  aatt  eeaacchh  dd  ttoo  ffiinndd  tthhee  lloowweesstt  eenneerrggyy  ccoonnffiigguurraattiioonn..  IInn  KKMMCCRRPPFF  [[77]]  tthhee  ffoouurr
ssuubbuunniittss  aarree  sseeppaarraatteedd  iinnddeeppeennddeennttllyy  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  lloowweesstt  eenneerrggyy  rreeaaccttiioonn  ppaatthh..



FFiigguurree  22  pprreesseennttss  tthhee  nnoonn--bboonnddeedd  iinntteerraaccttiioonn  eenneerrggyy  bbeettwweeeenn  ooppppoossiinngg  ssuubbuunniittss  AA  &&  CC
aass  aa  ffuunnccttiioonn  ooff  tthheeiirr  sseeppaarraattiioonn,,  wwiitthh  ssuubbuunniittss  BB  &&  DD  eexxcclluuddeedd;;  dd  ==  00  ÅÅ  ccoorrrreessppoonnddss  ttoo
tthhee  ccrryyssttaallllooggrraapphhiicc  ssttaattee..  TThhee  ttwwoo  ssuubbuunniittss  wweerree  sseeppaarraatteedd  eeqquuaallllyy  iinn  ooppppoossiittee  ddiirreecc--
ttiioonnss  ((FFiigguurree  11)),,  aanndd  tthhee  nnoonn--bboonnddeedd  iinntteerraaccttiioonn  eenneerrggyy  ccaallccuullaatteedd..  WWiitthh  tthhee  ppoorree
eemmppttyy,,  ttwwoo  ooppppoossiinngg  KKccssAA  ssuubbuunniittss  aarree  nnoott  ssttaabbllee  ((rreedd  ccuurrvvee))..  WWiitthh  tthhrreeee  KK++  aanndd  aa
wwaatteerr  mmoolleeccuullee  aatt  tthhee  ccrryyssttaallllooggrraapphhiicc  ssiitteess  ssuubbuunniittss  AA  &&  CC  aarree  ssttaabbllee;;  tthhee  eenneerrggyy
mmiinniimmuumm  ccoorrrreessppoonnddss  ttoo  tthhee  ccrryyssttaallllooggrraapphhiicc  ssttaattee  ((dd  ==  00  ÅÅ))..

FFiigguurree  33  iilllluussttrraatteess  tthhee  nnoonn--bboonnddeedd  iinntteerraaccttiioonn  eenneerrggyy  bbeettwweeeenn  ssuubbuunniittss  AA  &&  CC,,  wwiitthh
ssuubbuunniittss  BB  &&  DD  aaggaaiinn  eexxcclluuddeedd,,  aass  aa  ffuunnccttiioonn  ooff  tthhee  rroottaattiioonn  aannggllee  ((FFiigguurree  11))  aatt  ffiixxeedd
sseeppaarraattiioonn,,  dd  ==  00  ÅÅ..  IInn  iittss  nnaattiivvee  oorriieennttaattiioonn  ssuubbuunniitt  CC  iiss  aatt  9900ºº;;  00ºº  aanndd  118800ºº  ccoorrrreessppoonndd
ttoo  nnaattiivvee  oorriieennttaattiioonnss  ooff  ssuubbuunniittss  BB  aanndd  DD..  TThhee  iinntteerraaccttiioonn  eenneerrggyy  wwaass  ccaallccuullaatteedd  iinn--
cclluuddiinngg  tthhrreeee  KK++  ((rreedd  ccuurrvvee))  aanndd  aallssoo  wwiitthh  aa  wwaatteerr  mmoolleeccuullee  ((bblluuee  ccuurrvvee))  aatt  tthhee  ccrryyssttaall--
llooggrraapphhiicc  ssiitteess..  TThhee  ttwwoo  ssuubbuunniittss  iinntteerraacctt  aattttrraaccttiivveellyy  wwhheenn  ssuubbuunniitt  CC  hhaass  tthhee  ddeeffaauulltt
oorriieennttaattiioonn  ooff  ssuubbuunniittss  BB  oorr  DD;;  tthhee  aanngguullaarr  wwiiddtthh  ooff  tthhee  ttwwoo  wweellllss  iiss  ~~3300ºº..  WWiitthhoouutt  wwaa--
tteerr,,  tthhee  eenneerrggyy  iiss  nneeaarrllyy  ccoonnssttaanntt  bbeettwweeeenn  4400  aanndd  114400  ddeeggrreeeess..  TThhee  wwaatteerr  mmoolleeccuullee  iinn--
ttrroodduucceess  aassyymmmmeettrryy  dduuee  ttoo  iittss  ffiixxeedd  oorriieennttaattiioonn..



FFiigguurree  44  iilllluussttrraatteess  tthhee  dd--ddeeppeennddeennccee  ooff  tthhee  nnoonn--bboonnddeedd  iinntteerraaccttiioonn  eenneerrggyy  bbeettwweeeenn  aallll
ffoouurr  ssuubbuunniittss  ffoorr  aann  eemmppttyy  ppoorree..  TThheerree  iiss  aa  bbaarrrriieerr  aatt  ~~  00..55  ÅÅ  ffoolllloowweedd  bbyy  aa  wweellll  ((dd  ~~  00
ÅÅ))  wwhheenn  tthhee  ffuullll  ssuubbuunniittss  aarree  sseeppaarraatteedd  eeqquuaallllyy,,  ((rreedd  ccuurrvvee))..  BByy  nneeuuttrraalliizziinngg  tthhee  ccyyttoo--
ppllaassmmiicc  ttaaiill  wwee  ffiinndd  tthhee  bbaarrrriieerr  rreefflleeccttss  tthhee  ttaaiill’’ss  sstteerriicc  iinnfflluueennccee..  IItt  ddiissaappppeeaarrss  iiff  ssuubb--
uunniittss  mmoovvee  iinnddeeppeennddeennttllyy  ((bblluuee  ccuurrvvee))..  HHeerree  dd  rreeffeerrss  ttoo  tthhee  ssuubbuunniitt  tthhaatt  hhaass  mmoovveedd  tthhee
mmoosstt;;  wwiitthh  tthhiiss  ssuubbuunniitt  aatt  1100  ÅÅ  tthhee  ootthheerr  tthhrreeee  aarree  aatt  dd  ffrroomm  66  ttoo  99  ÅÅ..  FFoorr  iinnddeeppeennddeenntt
sseeppaarraattiioonn  tthhee  eenneerrggyy  iiss  lloowweerr  bbeettwweeeenn  33  aanndd  1100  ÅÅ..  WWiitthh  tthhee  ttaaiillss  rreemmoovveedd  tthhee  bbaarrrriieerr
aallssoo  ddiissaappppeeaarrss  ((ggrreeeenn  ccuurrvvee))  aanndd  tthhee  eenneerrggyy  iiss  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  lloowweerr  bbeettwweeeenn  00  aanndd  33  ÅÅ..
WWiitthh  aann  eemmppttyy  ppoorree  tthhee  KKccssAA  aasssseemmbbllyy  iiss  uunnssttaabbllee  iinn  bbootthh  cclloosseedd  aanndd  ooppeenn  ssttaatteess..

FFiigguurree  55  iilllluussttrraatteess  tthhee  iinnfflluueennccee  ooff  wwaatteerr  oonn  tthhee  iinntteerr--ssuubbuunniitt  nnoonn--bboonnddeedd  iinntteerraaccttiioonn
eenneerrggyy;;  3322  wwaatteerr  mmoolleeccuulleess  ppllaacceedd  iinn  tthhee  ffiilltteerr  aanndd  tthhee  aaqquueeoouuss  ccaavviittyy  aarree  eeqquuiilliibbrraatteedd
((330000  KK))  bbyy  tthhee  MMeettrrooppoolliiss  MMoonnttee  CCaarrlloo  ((MMMMCC))  mmeetthhoodd..  SSuubbuunniitt  iinntteerraaccttiioonn  eenneerrggyy  iiss
sshhoowwnn  ffoorr  bbootthh  ffuullll  aanndd  ttrruunnccaatteedd  ssyysstteemmss..  WWaatteerr  ddooeess  nnoott  ssttaabbiilliizzee  tthhee  ffoouurr  ffuullll  ssuubbuunniitt
aasssseemmbbllyy  ((rreedd  aanndd  bblluuee  ccuurrvveess))..  TThhuuss,,  tthhee  cclloosseedd  ssttrruuccttuurree  tteennddss  ttoo  ddiissssoocciiaattee  wwiitthhoouutt
tthhee  KK++  iioonnss  iinn  tthhee  ppoorree..  TThhee  ffoouurr  ttrruunnccaatteedd  ssuubbuunniittss  aarree  ssttaabbiilliizzeedd  bbyy  wwaatteerr  iinn  tthhee  ppoorree
((ggrreeeenn  ccuurrvvee))..  HHoowweevveerr,,  tthhee  eenneerrggyy  wweellll  iiss  sshhaallllooww  aanndd  llaarrggee  fflluuccttuuaattiioonnss  ((eeffffeeccttiivveellyy
rraaddiiaall))  aarree  ppoossssiibbllee..



FFiigguurree  66  iilllluussttrraatteess  hhooww  iioonnss  aanndd  wwaatteerr  ((tthhrreeee  KK++  aanndd  oonnee  wwaatteerr  ssiitteedd  ccrryyssttaallllooggrraapphhii--
ccaallllyy))  aalltteerr  iinntteerr--ssuubbuunniitt  nnoonn--bboonnddeedd  iinntteerraaccttiioonn  eenneerrggyy..  IIoonnss  aanndd  wwaatteerr  aarree  eeqquuiilliibbrraatteedd
((330000  KK))  bbyy  tthhee  MMMMCC  mmeetthhoodd..  TThhee  wweellll  aatt  22  ÅÅ  ((rreedd  ccuurrvvee))  iinnddiiccaatteess  iinntteerr--ssuubbuunniitt  aatt--
ttrraaccttiioonn  aass  tthheeyy  aarree  sseeppaarraatteedd  eeqquuaallllyy..  IItt  iiss  ccoonnsseerrvveedd  aanndd  tthhee  sstteerriicc  bbaarrrriieerr  aatt  ~~00..55  ÅÅ
ddiissaappppeeaarrss  wwhheenn  sseeppaarraattiioonn  iiss  iinnddeeppeennddeenntt  ((bblluuee  ccuurrvvee)),,  bbuutt  llaarrggee  iinntteerr--ssuubbuunniitt  sseeppaarraa--
ttiioonn  fflluuccttuuaattiioonnss  aarree  ppoossssiibbllee..  TThhuuss,,  eevveenn  wwiitthh  KK++  aanndd  wwaatteerr  pprreesseenntt  tthhee  cclloosseedd  cchhaannnneell
ssttrruuccttuurree  eexxhhiibbiittss  llaarrggee  ssttrruuccttuurraall  fflluuccttuuaattiioonnss..  IInntteerraaccttiioonn  bbeettwweeeenn  ffoouurr  ttrruunnccaatteedd  ssuubb--
uunniittss  iiss  ssttrroonnggllyy  aattttrraaccttiivvee  ((ggrreeeenn  ccuurrvvee))..  TThhee  ooppeenn  cchhaannnneell  iiss  ssttrroonnggllyy  ssttaabbiilliizzeedd  bbyy  tthhee
KK++  iioonnss  aanndd  wwaatteerr  ((ggrreeeenn  ccuurrvvee)),,  aanndd  tthhee  ffoouurr  ssuubbuunniittss  aarree  lliinnkkeedd  ttooggeetthheerr..  TThhee  eenneerrggyy
mmiinniimmuumm  ooccccuurrss  bbyy  ssiimmuullttaanneeoouussllyy  sshhiiffttiinngg  eeaacchh  ssuubbuunniitt  ~~00..55  ÅÅ  ffrroomm  tthhee  ccrryyssttaalllloo--
ggrraapphhiicc  ssttaattee..

FFiigguurree  77  iilllluussttrraatteess  tthhee  ccoommbbiinneedd  iinnfflluueennccee  ooff  wwaatteerr  aanndd  iioonnss  oonn  tthhee  iinntteerr--ssuubbuunniitt  nnoonn--
bboonnddeedd  iinntteerraaccttiioonn  eenneerrggyy;;  3322  wwaatteerr  mmoolleeccuulleess  aanndd  tthhrreeee  ((ccrryyssttaallllooggrraapphhiiccaallllyy  ssiitteedd))  KK++

iioonnss  ppllaacceedd  iinn  tthhee  ffiilltteerr  aanndd  tthhee  aaqquueeoouuss  ccaavviittyy  aarree  eeqquuiilliibbrraatteedd  ((330000  KK))  bbyy  tthhee  MMMMCC
mmeetthhoodd..  TThhee  ffoouurr  ffuullll  ssuubbuunniittss  aarree  ssttaabbiilliizzeedd  bbyy  iinncclluussiioonn  ooff  KK++..  HHoowweevveerr,,  llaarrggee  rraaddiiaall
fflluuccttuuaattiioonnss  aarree  ppoossssiibbllee  iinn  tthhee  cclloosseedd  ssttaattee  ((bblluuee  ccuurrvvee))..  FFoorr  tthhee  ttrruunnccaatteedd  ssuubbuunniittss  tthhee
ssttaabbiilliizzaattiioonn  iiss  mmoorree  pprroonnoouunncceedd  wwiitthh  bbootthh  KK++  ccrryyssttaallllooggrraapphhiiccaallllyy  ssiitteedd  aanndd  3322  wwaatteerrss
iinn  tthhee  ppoorree  ((ggrreeeenn  ccuurrvvee))..  TThhee  eenneerrggyy  wweellll  bbeeccoommeess  ddeeeepp  aanndd  sstteeeepp..



Possible implications for gating

CCoonnffoorrmmaattiioonnaall  cchhaannggeess  iinn  tthhee  sseelleeccttiivviittyy  ffiilltteerr  [[22]]  iinnddiiccaattee  tthhaatt  ssuubbuunniitt  ddyynnaammiiccss
iinn  KKccssAA  sshhoouulldd  bbee  iinnvveessttiiggaatteedd..  OOuurr  rreessuullttss  ssuuggggeesstt  tthhaatt  tthhee  KKccssAA  KK++  cchhaannnneell  aasssseemmbbllyy
mmaayy  bbee  ffaarr  ffrroomm  rriiggiidd;;  ssuubbuunniitt  mmoottiioonnss  ooccccuurr  iinn  mmiilllliisseeccoonnddss  ttoo  sseeccoonnddss..  SSuubbuunniittss  iinn--
tteerraacctt  wwiitthh  oonnee  ootthheerr  aanndd  wwiitthh  ppoorree  iioonnss  aanndd  wwaatteerrss..  TThheeiirr  mmoobbiilliittyy  iiss  ddiirreeccttllyy  rreellaatteedd  ttoo
iioonniicc  ooccccuuppaannccyy  ooff  tthhee  ffiilltteerr..  IIoonnss  ssttaabbiilliizzee  tthhee  tteettrraammeerr  aanndd  vviiccee  vveerrssaa..  AAtt  rreedduucceedd
[[KK++]],,  tthhee  ffiilltteerr  ddeeffoorrmmss  aanndd  rreeaarrrraannggeess  [[22]]..  WWiitthhoouutt  [[KK++]],,  wwee  ffiinndd  tthhee  sseelleeccttiivviittyy  ffiilltteerr
eexxppaannddss  aanndd  tthhee  tteettrraammeerr  tteennddss  ttoo  ddiissssoocciiaattee,,  pprroovviiddiinngg  aann  aalltteerrnnaattiivvee  mmeecchhaanniissmm  ffoorr
tthhee  ffiilltteerr  ttoo  ffuunnccttiioonn  aass  aa  ssllooww  ggaattee  ((CC--ttyyppee  iinnaaccttiivvaattiioonn  [[66]]))..  IInn  vvoollttaaggee--ggaatteedd  KK++  cchhaann--
nneellss  ssuucchh  iinnaaccttiivvaattiioonn  iinnvvoollvveess  ccooooppeerraattiivvee  ssuubbuunniitt  mmoovveemmeenntt  [[88,,99]]..  IInn  KKccssAA,,  tthhiiss
mmiigghhtt  bbee  pprroommootteedd  bbyy  ddeepplleettiinngg  [[KK++]]  iinn  tthhee  ffiilltteerr  ssiinnccee  aa  sslliigghhttllyy  eennllaarrggeedd  ffiilltteerr  wwoouulldd
nnoo  lloonnggeerr  bbee  ooppttiimmiizzeedd  ffoorr  KK++..

FFuullllyy  ccoonndduuccttiinngg  tthhee  ssuubbuunniittss  aarree  iinn  aann  ooppeenn  ccoonnffoorrmmaattiioonn..  TThhee  iinnnneerr  hheelliicceess  aarree
uunnrraavveelleedd  aanndd  tthhee  bbuunnddllee  iiss  ssppllaayyeedd  ooppeenn  [[1100]]..  FFaasstt  cclloossiinngg  ((NN--ttyyppee  iinnaaccttiivvaattiioonn  [[66]]))
ooccccuurrss  nneeaarr  tthhee  ccyyttooppllaassmm  aanndd  tthhee  iinnnneerr  hheelliicceess  bbeeccoommee  iinntteerrttwwiinneedd..  CClloossiinngg  tthhiiss  ggaattee
ddeeccoouupplleess  tthhee  ffiilltteerr  ffrroomm  iinnttrraacceelllluullaarr  KK++..  OOuurr  rreessuullttss  ssuuggggeesstt  tthhiiss  pprroommootteess  ddeeffoorrmmaa--
ttiioonn,,  wwiitthh  ssuubbuunniitt  sseeppaarraattiioonn  aanndd  ffiilltteerr  wwiiddeenniinngg..  DDiirreecctt  ssttrruuccttuurraall  ppeerrttuurrbbaattiioonnss  pprrooppaa--
ggaattiinngg  tthhrroouugghh  tthhee  pprrootteeiinn  mmiigghhtt  aaccttiivvaattee  ooppeenniinngg  tthhee  iinnttrraacceelllluullaarr  ggaattee,,  ppeerrmmiittttiinngg  KK++

ttoo  rree--eenntteerr  tthhee  ffiilltteerr,,  wwhhiicchh  ccoouulldd  tthheenn  rreeffoorrmm  iittss  ccoonndduuccttiinngg  ssttaattee..  CCoouupplleedd  ccoonnffoorrmmaa--
ttiioonnaall  cchhaannggeess  iinn  ddiiffffeerreenntt  ppaarrttss  ooff  tthhee  cchhaannnneell,,  uullttiimmaatteellyy  lleeaaddiinngg  ttoo  ooppeenniinngg  aanndd  ccllooss--
iinngg,,  aarree  ddyynnaammiicc..  TThhee  ddiiaammeetteerr  ooff  tthhee  sseelleeccttiivviittyy  rreeggiioonn  iiss  aallssoo  vvaarriiaabbllee,,  nnoott  ffiixxeedd..



CCoonncclluussiioonnss

��  TThhee  eemmppttyy  ppoorree  iiss  uunnssttaabbllee..  TThhee  ssuubbuunniittss  ddiissssoocciiaattee  ffoorr  bbootthh  cclloosseedd  aanndd  ooppeenn  ssttaatteess..
��  BByy  tthheemmsseellvveess,,  ppoorree  wwaatteerr  mmoolleeccuulleess  ssttaabbiilliizzee  tthhee  ooppeenn  ssttaattee  bbuutt  nnoott  tthhee  cclloosseedd  ssttaattee..
��  TThhrreeee  KK++  aanndd  aa  wwaatteerr  mmoolleeccuullee  ((ccrryyssttaallllooggrraapphhiiccaallllyy  ssiitteedd))  ssttaabbiilliizzee  tthhee  ssuubbuunniittss  iinn

tthhee  bboouunndd  ssttaattee..  TThhee  cclloosseedd  ssttrruuccttuurree  eexxhhiibbiittss  llaarrggee  rraaddiiaall  fflluuccttuuaattiioonnss..  TThhee  ooppeenn
ssttrruuccttuurree  iiss  ssttaabbllee..

��  IInn  tthhee  pprreesseennccee  ooff  ppoorree  wwaatteerr  aanndd  tthhrreeee  KK++  iioonnss,,  ccrryyssttaallllooggrraapphhiiccaallllyy  ssiitteedd,,  tthhee  cclloosseedd
ssttaattee  iiss  ssttaabbllee,,  bbuutt  llaarrggee  rraaddiiaall  aanndd  oorriieennttaattiioonnaall  fflluuccttuuaattiioonnss  aarree  ppoossssiibbllee..  IInn  ccoonnttrraasstt,,
tthhee  ooppeenn  ssttaattee  iiss  aabbssoolluutteellyy  ssttaabbllee..

��  TThhee  ssuubbuunniitt  aasssseemmbbllyy  iiss  aa  fflleexxiibbllee  ddyynnaammiicc  ssttrruuccttuurree..  TThhee  ssuubbuunniittss  ccaann  mmoovvee  rreellaattiivvee
ttoo  oonnee  aannootthheerr..  TThhee  pprreesseennccee  ooff  KK++  iinn  tthhee  ppoorree  ggrreeaattllyy  ccoonnssttrraaiinnss  tthheessee  fflluuccttuuaattiioonnss..

��  TThhee  sseelleeccttiivviittyy  ffiilltteerr  mmaayy  ppllaayy  aa  ddyynnaammiicc  rroollee  iinn  ggaattiinngg,,  rreellaatteedd  ttoo  KK++  ooccccuuppaannccyy..
CCoonncceerrtteedd  ssttrruuccttuurraall  cchhaannggeess  dduuee  ttoo  iioonn--iinndduucceedd  rraaddiiaall  fflluuccttuuaattiioonnss  ooff  tthhee  ffoouurr  ssuubb--
uunniittss  mmaayy  pprroommoottee  ooppeenniinngg  tthhee  iinnttrraacceelllluullaarr  ggaattee  ttoo  ssuuppppllyy  tthhee  ppoorree  wwiitthh  iinnttrraacceelllluullaarr
KK++..    TThheessee  ccoouulldd  aallssoo  aalltteerr  ffiilltteerr  rraaddiiuuss,,  lleeaaddiinngg  ttoo  CC--ttyyppee  iinnaaccttiivvaattiioonn..



AAcckknnoowwlleeddggeemmeennttss

WWoorrkk  ssuuppppoorrtteedd  bbyy  aa  ggrraanntt  ffrroomm  tthhee  NNaattiioonnaall  IInnssttiittuutteess  ooff  HHeeaalltthh,,  GGMM--2288664433..

RReeffeerreenncceess

11..  DD..AA..  DDooyyllee  eett  aall..,,  SScciieennccee  228800::6699--7777  ((11999988))
22..  YY..  ZZhhoouu  eett  aall..,,  NNaattuurree  441144::4433--4488  ((22000011))
33..  PP..CC..  JJoorrddaann  &&  GG..VV..  MMiilloosshheevvsskkyy,,  BBiioopphhyyss..  JJ..  8822::119999aa  ((22000022))
44..  DD..LL..  FFaarrrreennss  eett  aall..,,  SScciieennccee  227744::776688--777700  ((11999966))
55..  SS..KK..  AAggggaarrwwaall  &&  RR..  MMaaccKKiinnnnoonn,,  NNeeuurroonn  1166::11116699--11117777  ((11999966))
66..  GG..  YYeelllleenn,,  NNaattuurree  441199::3355--4422  ((22000022))
77..  GG..VV..  MMiilloosshheevvsskkyy  &&  PP..CC..  JJoorrddaann,,  BBiioopphhyyss..  JJ..  8844::  441122aa  ((22000033))
88..  LL..  KKiissss  &&  SS..JJ..  KKoorrnn,,  BBiioopphhyyss..  JJ..  7744::11884400--11884499  ((11999988))
99..  LL..  KKiissss  eett  aall..,,  BBiioopphhyyss..  JJ..  7766::225533--226633  ((11999999))
1100..  YY..  JJiiaanngg  eett  aall..,,  NNaattuurree  441177::552233--552266  ((22000022))



FFiigguurree  11..  TTwwoo  oopp--
ppoossiinngg  ssuubbuunniittss  ((AA  &&
CC))  ooff  tthhee  KKccssAA  KK++

cchhaannnneell  aarree  iilllluussttrraatteedd
aass  sseeppaarraattee  mmoobbiillee
ssttrruuccttuurraall  eelleemmeennttss..
FFoorr  iilllluussttrraattiioonn  ssuubb--
uunniittss  BB  &&  DD  aarree  nnoott
sshhoowwnn..  TThhrreeee  KK++  iioonnss
((iinn  ggrreeeenn))  aanndd  aa  wwaatteerr
mmoolleeccuullee  llooccaatteedd  aatt
ccrryyssttaallllooggrraapphhiicc
bbiinnddiinngg  ssiitteess  aarree
sshhoowwnn..  TThhee  hheelliicceess
aarree  ccoolloorreedd  sseeppaarraatteellyy
((bblluuee,,  yyeellllooww,,  ddaarrkk
mmaaggeennttaa))..  AArrrroowwss
sshhooww  ddiirreeccttiioonnss  ooff
ssuubbuunniitt  ddiissppllaacceemmeenntt
oorr  rroottaattiioonn..
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FFiigguurree  22..  NNoonn--bboonnddeedd  iinntteerraaccttiioonn  eenneerrggyy  bbeettwweeeenn  ooppppoossiinngg  ssuubbuunniittss  AA  &&  CC  aass  aa  ffuunncc--
ttiioonn  ooff  tthheeiirr  sseeppaarraattiioonn..  SSuubbuunniittss  BB  &&  DD  aarree  eexxcclluuddeedd..  PPrrooffiilleess  aarree  sshhoowwnn  ffoorr  aann  eemmppttyy
ppoorree  aanndd  wwiitthh  KK++  iioonnss  aanndd  aa  wwaatteerr,,  ccrryyssttaallllooggrraapphhiiccaallllyy  ssiitteedd..
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FFiigguurree  33..  NNoonn--bboonnddeedd  iinntteerraaccttiioonn  eenneerrggyy  bbeettwweeeenn  ooppppoossiinngg  ssuubbuunniittss  AA  &&  CC  aass  aa  ffuunncc--
ttiioonn  ooff  rreellaattiivvee  rroottaattiioonn  aannggllee..  TThhee  sseeppaarraattiioonn  ((dd  ==  00  ÅÅ))  ccoorrrreessppoonnddss  ttoo  tthhee  ccrryyssttaalllloo--
ggrraapphhiicc  ssttaattee..  SSuubbuunniittss  BB  &&  DD  aarree  eexxcclluuddeedd..  TThhee  eeffffeecctt  ooff  tthhee  wwaatteerr  mmoolleeccuullee  iiss  sshhoowwnn..
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FFiigguurree  44..  NNoonn--bboonnddeedd  iinntteerraaccttiioonn  eenneerrggyy  bbeettwweeeenn  aallll  ssuubbuunniittss  aass  aa  ffuunnccttiioonn  ooff  ddiiss--
ppllaacceemmeenntt  ccaallccuullaatteedd  uussiinngg  EEDDSSMM  aanndd  KKMMCCRRPPFF  tteecchhnniiqquueess..  PPrrooffiilleess  aarree  sshhoowwnn  ffoorr
tthhee  ffuullll  aanndd  ttrruunnccaatteedd  cchhaannnneell  wwiitthh  tthhee  ppoorree  eemmppttyy..
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FFiigguurree  55..  NNoonn--bboonnddeedd  iinntteerraaccttiioonn  eenneerrggyy  bbeettwweeeenn  aallll  ssuubbuunniittss  aass  aa  ffuunnccttiioonn  ooff  ddiiss--
ppllaacceemmeenntt  ccaallccuullaatteedd  uussiinngg  EEDDSSMM  aanndd  KKMMCCRRPPFF  tteecchhnniiqquueess..  PPrrooffiilleess  aarree  sshhoowwnn  ffoorr
tthhee  ffuullll  aanndd  ttrruunnccaatteedd  cchhaannnneell  wwiitthh  3322  ppoorree  wwaatteerr  mmoolleeccuulleess..
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FFiigguurree  66..  NNoonn--bboonnddeedd  iinntteerraaccttiioonn  eenneerrggyy  bbeettwweeeenn  aallll  ssuubbuunniittss  aass  aa  ffuunnccttiioonn  ooff  ddiiss--
ppllaacceemmeenntt  ccaallccuullaatteedd  uussiinngg  EEDDSSMM  aanndd  KKMMCCRRPPFF  tteecchhnniiqquueess..  PPrrooffiilleess  aarree  sshhoowwnn  ffoorr
tthhee  ffuullll  aanndd  ttrruunnccaatteedd  cchhaannnneell  wwiitthh  tthhrreeee  KK++  iioonnss  aanndd  aa  wwaatteerr  mmoolleeccuullee,,  aallll  ccrryyssttaall--
llooggrraapphhiiccaallllyy  ssiitteedd..
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FFiigguurree  77..  NNoonn--bboonnddeedd  iinntteerraaccttiioonn  eenneerrggyy  bbeettwweeeenn  aallll  ssuubbuunniittss  aass  aa  ffuunnccttiioonn  ooff  ddiiss--
ppllaacceemmeenntt  ccaallccuullaatteedd  uussiinngg  EEDDSSMM  aanndd  KKMMCCRRPPFF  tteecchhnniiqquueess..  PPrrooffiilleess  aarree  sshhoowwnn  ffoorr
tthhee  ffuullll  aanndd  ttrruunnccaatteedd  cchhaannnneell  wwiitthh  tthhrreeee  KK++  iioonnss  ccrryyssttaallllooggrraapphhiiccaallllyy  ssiitteedd  aanndd  3322  ppoorree
wwaatteerrss..
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