
AAbbssttrraacctt

WWee  ddeessccrriibbee  ppoossssiibbllee  eeffffeeccttss  ooff  mmeemmbbrraannee  eellaassttiicciittyy  aanndd  mmeemmbbrraannee--mmeeddiiaatteedd  iinn--
tteerraaccttiioonn  bbeettwweeeenn  iinnsseerrttiioonnss  oonn  tthhee  ssttaabbiilliittyy  ooff  tthhee  ggrraammiicciiddiinn  AA  ddiimmeerr  uussiinngg  aa  MMoonnttee
CCaarrlloo  ((MMCC))  aallggoorriitthhmm..  EEllaassttiicc  iinnfflluueenncceess  dduuee  ttoo  hhyyddrroopphhoobbiicc  mmiissmmaattcchh  hhaavvee  lliittttllee  vviissii--
bbllee  eeffffeecctt  oonn  tthhee  mmoonnoommeerr  ppaarrttiittiioonn  ffuunnccttiioonn,,  ΩΩ..    IInn  tthhee  pprreeddoommiinnaanntt  ooppeenn  cchhaannnneell  ccoonn--
ffiigguurraattiioonn  ((66  hhyyddrrooggeenn  bboonnddss)),,  ΩΩ    iiss  sseevveerreellyy  llooccaalliizzeedd;;  iinntteerrnnaall  eenneerrggyy  iinnccrreeaasseess  vveerryy
rraappiiddllyy  wwiitthh  iinnccrreeaassiinngg  aaxxiiaall  iinntteerr--mmoonnoommeerr  sseeppaarraattiioonn  wwhhiillee  tthhee  eellaassttiicc  mmiissmmaattcchh  eenn--
eerrggyy  ddeeccrreeaasseess  sslloowwllyy..  AAnn  eexxhhaauussttiivvee  ssttaattiissttiiccaall  aannaallyyssiiss  wwoouulldd  bbee  nneeeeddeedd  ttoo  ddiissttiinn--
gguuiisshh  cchhaannggeess  iinn  ΩΩ  dduuee  ttoo  eellaassttiicc  eeffffeeccttss  ffrroomm  tthhee  eerrrroorrss  iinnhheerreenntt  ttoo  MMCC  ssaammpplliinngg..
MMoorree  ddiirreecctt  eevviiddeennccee  ooff  eellaassttiicc  iinnfflluueennccee  iiss  ffoouunndd  iinn  tthhee  ““rreeaaccttiioonn  ppaatthh””  ffoorr  ddiissssoocciiaattiioonn
[[11]]..    FFoorr  aa  ssiinnggllee  iinnsseerrttiioonn,,  tthhee  mmeemmbbrraannee’’ss  ddeessttaabbiilliizziinngg  iinnfflluueennccee  iiss  eessppeecciiaallllyy  iimmppoorr--
ttaanntt  nneeaarr  tthhee  44  hhyyddrrooggeenn  bboonndd  ssttaattee,,  wwhhiillee  tthhee  ssttaabbiilliizziinngg  rroollee  ooff  ssuurrrroouunnddiinngg  cchhaannnneellss
iiss  mmoossttllyy  rreefflleecctteedd  tthhrroouugghh  aa  lloowweerr  pprroobbaabbiilliittyy  ooff  lleeaavviinngg  tthhee  66  hhyyddrrooggeenn  bboonnddeedd  ssttaattee..
TThhee  rroollee  ooff  ddiirreecctt  iinntteerr--cchhaannnneell  iinntteerraaccttiioonn,,  iimmppoorrttaanntt  aatt  aaxxiiss--ttoo--aaxxiiss  sseeppaarraattiioonnss  dd  <<  22..66
nnmm,,  aanndd  mmeemmbbrraannee  ssppeecciiffiicc  ddiiffffeerreenncceess  aarree  aallssoo  ddiissccuusssseedd..



IInnttrroodduuccttiioonn

AA  MMoonnttee  CCaarrlloo  ((MMCC))  ssttuuddyy  ooff  ggAA  mmoonnoommeerr  ((MM))  fflluuccttuuaattiioonnss  iinn  tthhee  ggAA  ddiimmeerr  ((DD))
aanndd  aa  ““rreeaaccttiioonn  ppaatthh””  ffoorr  tthhee  DD↔↔22MM  rreeaaccttiioonn  iiss  pprreesseenntteedd  iinn  [[11]]..  SSttaabbiilliizzaattiioonn  ooff  ggAA
cchhaannnneellss  dduuee  ttoo  mmeemmbbrraannee--mmeeddiiaatteedd  iinntteerraaccttiioonn  bbeettwweeeenn  iinncclluussiioonnss  iiss  ddiissccuusssseedd  iinn  [[22]]
uussiinngg  tthhee  pphheennoommeennoollooggiiccaall  AArrrrhheenniiuuss  aapppprrooaacchh..  HHeerree  wwee  aatttteemmpptt  ttoo  uunniiffyy  tthhee  ttwwoo  aapp--
pprrooaacchheess,,  aanndd  ttoo  ddeessccrriibbee  bbootthh  mmeemmbbrraannee  iinnfflluueenncceess  aanndd  mmuuttuuaall  ssttaabbiilliizzaattiioonn  ooff  ggAA
cchhaannnneellss  vviiaa  aa  MMCC  ssttuuddyy  ooff  mmoonnoommeerr  fflluuccttuuaattiioonnss..

IInntteerr--cchhaannnneell  fflluuccttuuaattiioonnss  iinnvvoollvvee  vvaarriioouuss  mmoonnoommeerr  mmoottiioonnss  tthhaatt  aarree  eellaassttiiccaallllyy
ccoouupplleedd  ttoo  tthhee  mmeemmbbrraannee  aanndd  tthhuuss  aaffffeecctteedd  bbyy  mmeemmbbrraannee  ddeeffoorrmmaattiioonn..  WWee  ccoonnssiiddeerr  aa
ssppeecciiffiicc  cchhaannnneell  ((ddeennootteedd  aass  11,,  ttrreeaatteedd  iinn  ffuullll  mmoolleeccuullaarr  ddeettaaiill))  ssuurrrroouunnddeedd  bbyy  ootthheerr
cchhaannnneellss  ((kk  ≠≠  11))  ((ssttrruuccttuurree--lleessss,,  ccyylliinnddrriiccaall  iinncclluussiioonnss  ooff  ggAA’’ss  pphhyyssiiccaall  ddiimmeennssiioonn,,
wwhhiicchh  oonnllyy  iinnfflluueennccee  eellaassttiicc  eenneerrggyy))..  MMeemmbbrraannee  ddeeffoorrmmaattiioonn  iiss  mmoosstt  ddiirreeccttllyy  ccoouupplleedd
ttoo  tthhee  aaxxiiaall  iinntteerr--mmoonnoommeerr  sseeppaarraattiioonn  δδ11,,  wwhhiicchh  iiss  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  mmeemmbbrraannee  tthhiinnnniinngg
((22uu11))  iinn  ccoonnttaacctt  wwiitthh  tthhee  iinnsseerrttiioonn::

uu11    ==    uu00  ––  δδ11//22,, ((11))
wwhheerree  uu00  iiss  ffiixxeedd  bbyy  hhyyddrroopphhoobbiicc  mmaattcchhiinngg..  TThhee  ccoorrrreessppoonnddiinngg  eellaassttiicc  eenneerrggyy,,  eexx--
pprreesssseedd  vviiaa  eeffffeeccttiivvee  sspprriinngg  ccoonnssttaannttss,,  iiss  [[33]]

WW    ==    aa1111uu11
22  ++  ΣΣaa11kk  ((uu11  --  uu00))22                  ((22))

wwhheerree  wwee  aassssuummee  tthhee  ssuurrrroouunnddiinngg  iinncclluussiioonnss  aarree  lloocckkeedd  iinn  tthhee  llooww  eenneerrggyy  66  HH--bboonndd
ssttaattee  wwiitthh  uukk  ==  uu00,,  jjuussttiiffiiaabbllee  ssiinnccee  llaarrggee  iinntteerr--mmoonnoommeerr  fflluuccttuuaattiioonnss  lleeaaddiinngg  ttoo  sseeppaarraa--
ttiioonn  aarree  rraarree  eevveennttss  wwiitthh  pprroobbaabbiilliittyy  ~~1100--1122--1100--1133..



WWee  ffuurrtthheerr  aassssuummee  tthhaatt  mmoonnoommeerrss  aarreenn’’tt  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  ttiilltteedd  ffrroomm  tthhee  vveerrttiiccaall  ((ttiilltt
aannggllee  θθ,,  fflluuccttuuaattiioonnss  aarree  ttyyppiiccaallllyy  <<  00..0055ππ  [[11]]));;  tthhee  ccoorrrreessppoonnddiinngg  eellaassttiicc  ppeerrttuurrbbaattiioonn
((~~θθ  22))  iiss  uunnlliikkeellyy  ttoo  bbee  ssiiggnniiffiiccaanntt..  AAnnootthheerr  iimmppoorrttaanntt  ddeeggrreeee  ooff  ffrreeeeddoomm  iiss  llaatteerraall
mmoonnoommeerr  mmoottiioonn..  AAlltthhoouugghh  tthhiiss  sshhoouulldd  bbee  aaffffeecctteedd  bbyy  lliippiidd  ppeerrttuurrbbaattiioonn,,  iittss  lliinnkk  ttoo
mmeemmbbrraannee  ddeeffoorrmmaattiioonn  iiss  nnoott  oobbvviioouuss  aanndd  iiss  iiggnnoorreedd  hheerree..  AAxxiiaall  mmoonnoommeerr  rroottaattiioonn  ccaann
bbee  aaffffeecctteedd  bbyy  iinntteerraaccttiioonn  wwiitthh  lliippiiddss  bbuutt  iiss  nnoott  ddiirreeccttllyy  lliinnkkeedd  ttoo  mmeemmbbrraannee  ddeeffoorrmmaa--
ttiioonn..



CCoommppuuttaattiioonnaall  MMooddeell

NNoonn--bboonnddeedd  iinntteerraaccttiioonn  eenneerrggyy,,  EENNBB,,  bbeettwweeeenn  ggAA  mmoonnoommeerrss  iiss  ccaallccuullaatteedd  vviiaa  oouurr
MMCCIICCPP  ((MMoonnttee  CCaarrlloo  IIoonn  CChhaannnneell  PPrrootteeiinnss))  ccooddee  wwiitthh  ssiimmpplliiffiiccaattiioonnss  [[44]]::

11))  BBuullkk  wwaatteerr  rreeggiioonnss  aarree  ttrreeaatteedd  aass  ccoonnttiinnuuaa  wwiitthh  εε  ==  8800..  TThhee  ddiimmeerr  iiss  iimmmmeerrsseedd
iinn  aa  llooww  ddiieelleeccttrriicc  ((εε  ==  11))  mmeemmbbrraannee  ssllaabb..  TThhee  rreeaaccttiioonn  ffiieelldd  iiss  ttrreeaatteedd  bbyy  tthhee  iimmaaggee
mmeetthhoodd;;  vvaann  ddeerr  WWaaaallss  aanndd  eelleeccttrroossttaattiicc  iinntteerraaccttiioonnss  aarree  ccoommppuutteedd  wwiitthh  nnoo  ccuuttooffff..

22))  WWee  uussee  ppaarrttiiaall  cchhaarrggeess  aanndd  vvaann  ddeerr  WWaaaallss  ppaarraammeetteerrss  ooff  tthhee  CCHHAARRMMMM2222  aallll--
hhyyddrrooggeenn  ffoorrccee  ffiieelldd..  TThhee  ccrryyssttaallllooggrraapphhiicc  ssttrruuccttuurree  ooff  tthhee  ggAA  cchhaannnneell  ((ppddbb  eennttrryy
11MMAAGG  rreessoollvveedd  uussiinngg  SSoolliidd  SSttaattee  NNMMRR))  wwaass  uusseedd..  TThhee  ggAA  ssttrruuccttuurree  ccoonnttaaiinnss  555522  eexx--
pplliicciitt  pprrootteeiinn  aattoommss  iinncclluuddiinngg  aallll  hhyyddrrooggeennss..  EEaacchh  ggAA  mmoonnoommeerr  iiss  hheelldd  rriiggiidd..

EEllaassttiicc  eenneerrggyy,,  EEeellaasstt,,  dduuee  ttoo  mmeemmbbrraannee  ddeeffoorrmmaattiioonn  iiss  ccaallccuullaatteedd  iinn  aann  hhaarrmmoonniicc
aapppprrooxxiimmaattiioonn  wwiitthh  aapppprroopprriiaattee  eeffffeeccttiivvee  eellaassttiicc  ccoonnssttaannttss  [[22]]..  IItt  ddeeppeennddss  oonnllyy  oonn  tthhee
iinntteerr--mmoonnoommeerr  sseeppaarraattiioonn  ddiissttaannccee,,  wwiitthh  aannyy  eeffffeecctt  ooff  mmoonnoommeerr  ttiilltt  aanndd  llaatteerraall  mmoottiioonn
iiggnnoorreedd..  TThhee  ttoottaall  eenneerrggyy,,  EEttoott,,  iiss

EEttoott  ==  EENNBB  ++  EEeellaasstt;; ((33))
ggAA  ccoonnffiigguurraattiioonnss,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  iinnfflluueennccee  ooff  mmeemmbbrraannee  eellaassttiicciittyy,,  aarree  ssaammpplleedd  uussiinngg
tthhee  MMeettrrooppoolliiss  MMoonnttee  CCaarrlloo  tteecchhnniiqquuee..



IInntteerr--MMoonnoommeerr  PPDDFFss  iinn  tthhee  66HH  ssttaattee

PPrroobbaabbiilliittyy  DDiissttrriibbuuttiioonn  FFuunnccttiioonnss  ((PPDDFFss))  ffoorr  iinntteerr--mmoonnoommeerr  sseeppaarraattiioonn  ddiissttaanncceess
δδ,,  llaatteerraall  ddiissppllaacceemmeennttss  RR,,  rroottaattiioonn  aanngglleess  φφ,,  aanndd  ttiilltt  aanngglleess  θθ  wweerree  ccaallccuullaatteedd..  AAllll  MMCC
ccaallccuullaattiioonnss  wweerree  ccaarrrriieedd  oouutt  ffoorr  tthhee  ddiimmeerr’’ss  66HH  ssttaattee  ffoorr  ffoouurr  ccaasseess  11))  nnoo  mmeemmbbrraannee;;  22))
mmiissmmaattcchh,,  uu00  ==  11..66  ÅÅ,,  aass  iinn  DDMMPPCC;;  33))  mmiissmmaattcchh,,  uu00  ==  33..44  ÅÅ,,  aass  iinn  GGMMOO;;  44))  mmiissmmaattcchh,,
uu00  ==  33..44  ÅÅ,,  aass  iinn  GGMMOO,,  ssuurrrroouunnddeedd  bbyy  aann  ““iimmpplliicciitt  eellaassttiicc  cclluusstteerr””  ooff  ssiixx  ssttrruuccttuurreelleessss,,
ggAA--lliikkee,,  ccyylliinnddrriiccaall  iinncclluussiioonnss..  TThhee  eexxpplliicciitt  mmoonnoommeerrss  aarree  rriiggiidd  bbooddiieess  wwiitthh  ssiixx  ddeeggrreeeess
ooff  ffrreeeeddoomm..  TThhee  PPDDFFss  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  mmoosstt  pprroobbaabbllee  vvaalluueess  ooff  δδ,,  RR,,  φφ  aanndd  θθ  tthheeiirr  fflluucc--
ttuuaattiioonn  rraannggee  iinn  tthhee  66HH  ssttaattee..  MMeemmbbrraannee  eellaassttiicciittyy  hhaadd  nnoo  eeffffeecctt  oonn  tthheessee  PPDDFFss  iinn  tthhee
66HH  ssttaattee..  AAccccoouunnttiinngg  ffoorr  mmeemmbbrraannee  ddeeffoorrmmaattiioonn  ((mmiissmmaattcchheess  ooff  11..66  oorr  33..44  ÅÅ))  aallll  fflluucc--
ttuuaattiioonnss  iinn  tthhee  PPDDFFss  aarree  wwiitthhiinn  tthhee  MMCC  eerrrroorr..  PPDDFFss  ffoorr  δδ,,  tthhee  iinntteerr--mmoonnoommeerr  sseeppaarraattiioonn
ddiissttaannccee  aarree  iilllluussttrraatteedd  ffoorr  sseevveerraall  MMCC  rruunnss  iinn  FFiigguurree  11..  IInn  tthhee  66HH  ssttaattee  tthhee  PPDDFFss  ffoorr  RR,,
φφ  aanndd  θθ  aarree  aallssoo  iinnddeeppeennddeenntt  ooff  mmeemmbbrraannee  ddeeffoorrmmaattiioonn..  TThhee  rreeaassoonn  iiss  tthhaatt  tthhee  eellaassttiicc
eenneerrggyy  ooff  ddeeffoorrmmaattiioonn  vvaarriieess  ffaarr  mmoorree  sslloowwllyy  tthhaann  tthhee  iinntteerr--mmoonnoommeerr  iinntteerraaccttiioonn  eenn--
eerrggyy  ((eelleeccttrroossttaattiicc  ++  vvddWW))  iinn  sseeppaarraattiinngg  tthhee  ddiimmeerr  iinn  tthhee  66HH  ssttaattee..  FFoorr  aa  33..44  ÅÅ  mmiiss--
mmaattcchh  tthhee  iinntteerr--mmoonnoommeerr  eenneerrggyy  iinnccrreeaasseess  bbyy  ~~3311  kkTT  aanndd  tthhee  eellaassttiicc  eenneerrggyy  ddeeccrreeaasseess
bbyy  ~~33  kkTT  iinn  cchhaannggiinngg  tthhee  iinntteerr--mmoonnoommeerr  sseeppaarraattiioonn  ffrroomm  00  ttoo  11  ÅÅ..  IIff  eelleeccttrroossttaattiiccss  iiss
iiggnnoorreedd  ((sseettttiinngg  εε  ≡≡  ∞∞))  tthhee  66HH  eenneerrggyy  wweellll  rreemmaaiinnss  ddeeeepp  aanndd  sstteeeepp  [[11]]..  EEvveenn  ffoorr  tthhiiss
hhiigghhllyy  aarrttiiffiicciiaall  ccaassee  tthhee  iinntteerr--mmoonnoommeerr  eenneerrggyy  vvaarriieess  mmuucchh  mmoorree  rraappiiddllyy  tthhaann  tthhee  eellaass--
ttiicc  eenneerrggyy..  TThhuuss,,  iinn  tthhee  66HH  ssttaattee,,  mmoonnoommeerr  bbeehhaavviioorr  iiss  ggoovveerrnneedd  bbyy  tthhee  iinntteerr--mmoonnoommeerr
iinntteerraaccttiioonn  eenneerrggyy..



IInnfflluueennccee  ooff  MMeemmbbrraannee  EEllaassttiicciittyy  oonn  ggAA  DDiissssoocciiaattiioonn  PPaatthhwwaayyss

MMeemmbbrraannee  eellaassttiicciittyy  aaffffeeccttss  mmoonnoommeerr  bbeehhaavviioorr  oouuttssiiddee  tthhee  66HH  ssttaattee;;  iittss  eeffffeecctt  oonn  tthhee
ddiimmeerr’’ss  ddiissssoocciiaattiivvee  rreeaaccttiioonn  ppaatthhwwaayyss  wwaass  ssttuuddiieedd  iinn  tthhrreeee  ccaasseess

••  AA  ssiinnggllee  ggAA  cchhaannnneell  iinn  aa  DDMMPPCC  mmeemmbbrraannee  ((uu00  ==11..6655  AA))
••  AA  ssiinnggllee  ggAA  cchhaannnneell  iinn  aa  GGMMOO  mmeemmbbrraannee  ((uu00  ==  33..44  AA))
••  TThhee  ffuullllyy  rreeaalliizzeedd  ggAA  cchhaannnneell  ssuurrrroouunnddeedd  bbyy  66  nneeaarreesstt  nneeiigghhbboorrss  ((ssttrruuccttuurreelleessss,,

ggAA--lliikkee,,  ccyylliinnddrriiccaall  iinncclluussiioonnss))  iinn  aa  GGMMOO  mmeemmbbrraannee,,  aassssuummiinngg  tthhaatt  ddiirreecctt  iinntteerr--
aaccttiioonn  wwiitthh  tthheessee  nneeiigghhbboorrss  aanndd  iittss  eeffffeecctt  oonn  iinntteerr--mmoonnoommeerr  eenneerrggyy  ccaann  bbee  nnee--
gglleecctteedd..

RReessuullttss  aarree  pprreesseenntteedd  ffoorr  GGMMOO  ((uu00  ==  33..44  ÅÅ))  wwhheerree  eeffffeeccttss  aarree  mmoosstt  pprroonnoouunncceedd..

FFiigguurree  22  sshhoowwss  tthhee  lloowweesstt  eenneerrggyy  pprrooffiilleess  aalloonngg  tthhee  ddiimmeerr’’ss  ttwwoo  ddiissssoocciiaattiivvee  ppaatthhss
wwiitthh  aanndd  wwiitthhoouutt  tthhee  33..44  ÅÅ  mmiissmmaattcchh..  TThhee  mmeemmbbrraannee  hhaass  nnoo  eeffffeecctt  ffoorr  φφ  <<  775500  ((tthhee  66HH
ssttaattee))..  TThhee  mmeemmbbrraannee  sslliigghhttllyy  aalltteerrss  eenneerrggyy  pprrooffiilleess  ffoorr  775500  ≤≤  φφ  ≤≤  33660000  oonn  bbootthh  ppaatthhss..



FFiigguurreess  33  aanndd  44  iilllluussttrraattee  tthhee  iinntteerr--mmoonnoommeerr  sseeppaarraattiioonn  ddiissttaannccee  δδ,,  bbeettwweeeenn  tthhee  ggAA
mmoonnoommeerrss  ffoorr  aa  33..44  ÅÅ  mmiissmmaattcchh  wwiitthhoouutt  aanndd  wwiitthh  tthhee  ““iimmpplliicciitt  eellaassttiicc  cclluusstteerr,,””  rreessppeecc--
ttiivveellyy..    FFoorr  aa  ssiinnggllee  ggAA  ddiimmeerr  wwiitthh  uu00  ==  33..44  ÅÅ  ((FFiigguurree  33))  δδ  ccaann  hhaavvee  tthhrreeee  ddiissttiinncctt  vvaall--
uueess,,  ~~  00,,  ~~  11..66  ÅÅ  aanndd  ~~  33..44  ÅÅ  ccoorrrreessppoonnddiinngg  ttoo  66HH,,  44HH  aanndd  22HH  ssttaatteess  rreessppeeccttiivveellyy..  TThhee
mmeemmbbrraannee  aaiiddss  ffoorrmmaattiioonn  ooff  tthhee  44HH  aanndd  22HH  ssttaatteess..  WWiitthh  nnoo  mmeemmbbrraannee  tthheessee  ooccccuurr
rraarreellyy  ((iinn  tthhee  22HH  ssttaattee  tthhee  ooppeenn  ppoorree  wwaass  nnoott  oobbsseerrvveedd  [[22]]))..  TTwwoo  ttrraannssiieenntt  ddiissssoocciiaattiioonn
eevveennttss  ((ggrreeeenn  aanndd  bblluuee  ppeeaakkss))  wweerree  oobbsseerrvveedd  iinn  MMCC  rruunnss  wwhheenn  tthhee  mmoonnoommeerrss  sseeppaarraatteedd
bbyy  ~~66..88  ÅÅ..  TThhee  ddiimmeerr  ssuurrrroouunnddeedd  bbyy  ssiixx  ssttrruuccttuurreelleessss,,  ggAA--lliikkee,,  ccyylliinnddrriiccaall  iinncclluussiioonnss
rreemmaaiinnss  iinn  tthhee  66HH  ssttaattee  ((FFiigguurree  44));;  δδ  iiss  aallwwaayyss  ~~  00..  TThheessee  iinncclluussiioonnss  ggrreeaattllyy  ssttaabbiilliizzee
tthhee  cchhaannnneell’’ss  66HH  ssttaattee..  HHeerree  tthhee  eellaassttiicc  eenneerrggyy  iiss  aa  sstteeeeppllyy  iinnccrreeaassiinngg  ffuunnccttiioonn  ooff  tthhee
sseeppaarraattiioonn  ddiissttaannccee..  TThhiiss  aarriisseess  bbeeccaauussee  aa  ggAA  cchhaannnneell  ssuurrrroouunnddeedd  bbyy  ootthheerr  iinncclluussiioonnss
aaddaappttss  ttoo  tthhee  llooccaall  ssttaattee  ooff  tthhee  mmeemmbbrraannee  aanndd  ““ffoorrggeettss””  iittss  nnaattuurraall  ((iissoollaatteedd))  mmiissmmaattcchh
ssttaattee..

FFiigguurreess  55  aanndd  66  iilllluussttrraattee  tthhee  iinntteerr--mmoonnoommeerr  rraaddiiaall  ddiissppllaacceemmeenntt  RR,,  ffoorr  tthhee  33..44  ÅÅ  mmiiss--
mmaattcchh,,  wwiitthhoouutt  aanndd  wwiitthh  tthhee  ““iimmpplliicciitt  eellaassttiicc  cclluusstteerr””,,  rreessppeeccttiivveellyy..  DDuuee  ttoo  tthhee  iinnfflluueennccee
ooff  tthhee  mmeemmbbrraannee  tthhee  ooppeenn  ggAA  ppoorree  ccaann  eexxiisstt  iinn  bbootthh  44HH  aanndd  22HH  ssttaatteess  ((FFiigguurree  55))..  FFoorr
tthhee  ““iimmpplliicciitt  eellaassttiicc  cclluusstteerr””  ((FFiigguurree  66))  mmoonnoommeerrss  ddiissssoocciiaattee  rraaddiiaallllyy  ((tthhee  ccoonndduuccttaannccee
ppaatthhwwaayy  iiss  iinntteerrrruupptteedd)),,  aann  aarrttiiffaacctt  aarriissiinngg  bbeeccaauussee  sshhoorrtt--rraannggee  iinntteerraaccttiioonn  aanndd  tthhee  rreeaall
ssttrruuccttuurree  ooff  tthhee  ssuurrrroouunnddiinngg  ssiixx  cchhaannnneellss  ((hheerree  ttrreeaatteedd  aass  ssttrruuccttuurreelleessss,,  ggAA--lliikkee,,  ccyylliinn--
ddrriiccaall  iinncclluussiioonnss))  iiss  nnoott  iinncclluuddeedd  iinn  tthheessee  ccaallccuullaattiioonnss..



SShhoorrtt--RRaannggee  AAttttrraaccttiioonn  bbeettwweeeenn  TTwwoo  ggAA  DDiimmeerrss

FFiigguurree  77  iilllluussttrraatteess  tthhee  mmooddeell  uusseedd  ttoo  ccaallccuullaattee  tthhee  ttoottaall  ((eelleeccttrroossttaattiicc  ++  vvddWW))  iinntteerraacc--
ttiioonn  eenneerrggyy  bbeettwweeeenn  tthhee  ttwwoo  ggAA  ddiimmeerrss  iimmmmeerrsseedd  iinn  aa  mmeemmbbrraannee  ssllaabb  wwiitthh  εε  ==  11..  IInntteerr--
ddiimmeerr  iinntteerraaccttiioonn  eenneerrggyy  wwaass  ccaallccuullaatteedd  aass  aa  ffuunnccttiioonn  ooff  dd,,  tthhee  sseeppaarraattiioonn  ddiissttaannccee  bbee--
ttwweeeenn  tthhee  ddiimmeerrss’’  cceenntteerrss  aanndd  ϕϕ,,  tthhee  rroottaattiioonn  aannggllee  ooff  ddiimmeerr  AA  aarroouunndd  iittss  oowwnn  cchhaannnneell
aaxxiiss..  CCaallccuullaattiioonnss  wweerree  ccaarrrriieedd  oouutt  ffoorr  ffoouurr  oorriieennttaattiioonnss  ooff  ddiimmeerr  BB  ((rroottaattiinngg  BB  aabboouutt  iittss
cchhaannnneell  aaxxiiss  iinn  9900  ºº  iinnccrreemmeennttss))..

FFiigguurree  88  iilllluussttrraatteess  tthhee  ttoottaall  ((eelleeccttrroossttaattiicc  ++  vvddWW))  eenneerrggyy  ssuurrffaaccee  aass  aa  ffuunnccttiioonn  ϕϕ  ffoorr
ssppeecciiffiicc  cceenntteerr--ttoo--cceenntteerr  AA--BB  sseeppaarraattiioonn  ddiissttaanncceess,,  dd..  TThhee  ccaallccuullaattiioonn  wwaass  ppeerrffoorrmmeedd
wwiitthh  ddiimmeerr  BB  ffaacciinngg  ddiimmeerr  AA  aatt  00ºº..  IInntteerr--ddiimmeerr  iinntteerraaccttiioonn  eenneerrggyy  wwaass  ccaallccuullaatteedd  ffoorr
tthhrreeee  eexxppeerriimmeennttaall  ggAA  ssttrruuccttuurreess  ((11MMAAGG,,  11GGRRMM  aanndd  11JJNNOO  ppddbb  ffiilleess))..  RReessuullttss  wweerree
ssiimmiillaarr  ffoorr  aallll  tthhrreeee  ssttrruuccttuurreess..  FFoorr  tthhee  ccaassee  iilllluussttrraatteedd    ((11MMAAGG  ssttrruuccttuurree))::

••  TThheerree  iiss  aa  ddeeeepp  eenneerrggyy  wweellll  ((ggrroooovvee))  aatt  dd  ~~  1188--1199  ÅÅ..  DDeeppeennddiinngg  uuppoonn  tthhee  ssttrruuccttuurree
uusseedd,,  tthhee  ggrroooovvee’’ss  ddeepptthh  vvaarriieess  bbeettwweeeenn  2200--2255  kkTT..  TThhee  ggrroooovvee’’ss  wwiiddtthh  iiss  ~~55--88  ÅÅ..
IItt  iiss  oobbsseerrvveedd  ffoorr  aallll  rroottaattiioonn  aanngglleess  ϕϕ..

••  TThhee  ggrroooovvee  hhaass  aa  ccoommpplleexx  rreelliieeff  vvaarryyiinngg  wwiitthh  tthhee  ccoonnffoorrmmaattiioonnaall  ssttaattee  ooff  tthhee  ggAA
ssiiddee  cchhaaiinnss..  TThheerree  aarree  ooccccaassiioonnaall  ddeeeepp  llooccaall  eenneerrggyy  mmiinniimmaa  aanndd  mmaaxxiimmaa..



FFiigguurree  99  sshhoowwss  tthhee  lloowweesstt  eenneerrggyy  pprrooffiilleess  oonn  tthhee  ((dd,,φφ))  ssuurrffaaccee  ((11MMAAGG  ssttrruuccttuurree))  aass  aa
ffuunnccttiioonn  ooff  φφ,,  ddiimmeerr  AA’’ss  rroottaattiioonn  aannggllee  aabboouutt  iittss  cchhaannnneell  aaxxiiss..  PPrrooffiilleess  wweerree  ccaallccuullaatteedd
ffoorr  ffoouurr  oorriieennttaattiioonnss  ((ddiimmeerr  BB  rroottaatteedd  iinn  ffoouurr  9900ºº  iinnccrreemmeennttss))  aatt  wwhhiicchh  ddiimmeerr  BB  ffaacceess
ddiimmeerr  AA..  FFoorr  ddiiffffeerreenntt  ffiixxeedd  oorriieennttaattiioonnss  ooff  ddiimmeerr  BB  tthhee  bbeehhaavviioorr  ooff  tthhee  lloowweesstt  eenneerrggyy
pprrooffiilleess  iiss  ssiimmiillaarr..  TThhee  llooccaattiioonn  aanndd  ddeepptthh  ooff  tthhee  eenneerrggyy  mmiinniimmaa  aanndd  ooff  tthhee  sseeppaarraattiinngg
bbaarrrriieerrss    aarree  ssttrruuccttuurree  ddeeppeennddeenntt  aanndd  aallssoo  ddeeppeenndd  oonn  tthhee    rroottaattiioonn  aannggllee  ooff  ddiimmeerr  BB..  TThhee
ddeeeepp  eenneerrggyy  mmiinniimmaa  ccoorrrreessppoonndd  ttoo  ddiimmeerr  ccoonnffiigguurraattiioonnss  wwhheerree  tthheeyy  aapppprrooaacchh  eeaacchh
ootthheerr  mmoorree  cclloosseellyy  ((wwiitthh  iinntteerrppeenneettrraattiioonn  ooff  tthheeiirr  ssiiddee  cchhaaiinnss))..  FFoorr  eexxaammppllee,,  tthhee  sseeppaarraa--
ttiioonn  ddiissttaannccee  bbeettwweeeenn  ddiimmeerrss  iiss  ~~1166  ÅÅ  ffoorr  ddiimmeerr  BB  aatt  118800ºº  aanndd  φφ  ~~  00ºº    ffoorr  ddiimmeerr  AA  ((bblluuee
eenneerrggyy  ssppiikkee))..  TThhee  iinntteerr--ddiimmeerr  eenneerrggyy,,  aa  vvaarriiaabbllee  ddeepptthh  aattttrraaccttiivvee  eenneerrggyy  wweellll,,  fflluuccttuu--
aatteess  mmaaiinnllyy  bbeettwweeeenn  --2255  aanndd  --55  kkTT..  EExxcclluuddiinngg  ppaarrttiiaall  cchhaarrggeess  ooff  aallll  aattoommss  iinn  bbootthh  ddii--
mmeerrss  sshhoowweedd  tthhaatt  tthhee  oorriiggiinn  ooff  tthhee  aattttrraaccttiioonn  iiss  ppuurreellyy  dduuee  ttoo  vvddWW  iinntteerraaccttiioonn..  TThhee
eelleeccttrroossttaattiicc  ccoonnttrriibbuuttiioonn  iiss  nneegglliiggiibbllee..



CCoonncclluussiioonnss  aanndd  OObbsseerrvvaattiioonnss

��  MMeemmbbrraannee  eellaassttiicciittyy  ddooeessnn’’tt  aaffffeecctt  PPDDFFss  ooff  tthhee  iinntteerr--mmoonnoommeerr  sseeppaarraattiioonn  ddiissttaannccee,,
rraaddiiaall  ddiissppllaacceemmeenntt,,  rroottaattiioonn  aannggllee  oorr  ttiilltt  aanngglleess  iinn  tthhee  66HH  ssttaattee..  IInn  tthhee  ssiixx  hhyyddrrooggeenn
bboonndd  ssttaattee  rreedduuccttiioonnss  iinn  tthhee  mmeemmbbrraannee’’ss  ddeeffoorrmmaattiioonnaall  eenneerrggyy  ccaannnnoott  ccoommppeennssaattee
ffoorr  iinnccrreeaasseess  iinn  tthhee  iinntteerr--mmoonnoommeerr  iinntteerraaccttiioonn  eenneerrggyy..

��  TThhee  ddeeffoorrmmeedd  mmeemmbbrraannee  aassssiissttss  iinn  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  tthhee  44HH  aanndd  eevveenn  22HH  ssttaatteess..  IInn  tthhee
aabbsseennccee  ooff  tthhee  mmeemmbbrraannee  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  tthhee  44HH  ssttaattee  iiss  aa  rraarree  eevveenntt,,  aanndd  tthhee  22HH
ssttaattee  iiss  nnoott  oobbsseerrvveedd..  IInn  bbootthh  44HH  aanndd  22HH  ssttaatteess  tthhee  ggAA  ppoorree  iiss  ffuullllyy  ooppeenn..

��  TThhee  pprreesseennccee  ooff  tthhee  ““iimmpplliicciitt  eellaassttiicc  cclluusstteerr””  ssttaabbiilliizzeess  tthhee  ggAA  cchhaannnneell  iinn  tthhee  66HH
ssttaattee..  TThhee  sseeppaarraattiioonn  ddiissttaannccee  bbeettwweeeenn  tthhee  ggAA  mmoonnoommeerrss  fflluuccttuuaatteess  aarroouunndd  zzeerroo..  TThhiiss
ssttaabbiilliizziinngg  eeffffeecctt  iiss  dduuee  ttoo  tthhee  ssuurrrroouunnddiinngg  iinncclluussiioonnss..

��  TThheerree  iiss  ssttrroonngg  sshhoorrtt--rraannggee  aattttrraaccttiioonn  bbeettwweeeenn  ggAA  cchhaannnneellss  iimmmmeerrsseedd  iinn  aa  mmeemmbbrraannee
ssllaabb,,  dduuee  ttoo  vvddWW  iinntteerraaccttiioonn  bbeettwweeeenn  tthhee  ssiiddee  cchhaaiinnss  ooff  tthhee  nneeiigghhbboorriinngg  cchhaannnneellss..
TThhiiss  iinntteerraaccttiioonn  ddeeppeennddss  oonn  tthhee  ccoonnffoorrmmaattiioonnaall  ssttaattee  ooff  tthhee  ssiiddee  cchhaaiinnss..  SSiiddee  cchhaaiinnss
ffrroomm  tthhee  sseeppaarraattee  ddiimmeerrss  mmaayy  ddeeeeppllyy  iinntteerrppeenneettrraattee  ffoorrmmiinngg  eenneerrggeettiiccaallllyy  ssttaabbllee  ddoouu--
bbllee--bbaarrrreelleedd  ggAA  cchhaannnneellss  iinn  iinnttiimmaattee  ccoonnttaacctt..  TThhiiss  ccoouupplliinngg  bbeettwweeeenn  cchhaannnneellss  iinn  tthhee
mmeemmbbrraannee  ppllaannee  ssuuggggeessttss  tthhaatt  tthhee  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  oonnee  cchhaannnneell  ddeeppeennddss  oonn  tthhee  ssttaatteess
ooff  nneeiigghhbboorriinngg  cchhaannnneellss  [[55]]..



AAcckknnoowwlleeddggeemmeennttss

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

RReeffeerreenncceess

11..  GG..VV..  MMiilloosshheevvsskkyy  &&  PP..CC..  JJoorrddaann,,  BBiioopphhyyss..  JJ..,,  8844::224477aa  ((22000033))
22..  MM..BB..  PPaarrtteennsskkiiii,,  GG..VV..  MMiilloosshheevvsskkyy  &&  PP..CC..  JJoorrddaann  BBiioopphhyyss..  JJ..,,  8844::22552211aa  ((22000033))
33..  MM..BB..  PPaarrtteennsskkiiii,,  GG..VV..  MMiilloosshheevvsskkyy  &&  PP..CC..  JJoorrddaann  JJ..  CChheemm..  PPhhyyss..  ((ssuubbmmiitttteedd))
44..  PP..CC..  JJoorrddaann  &&  GG..VV..  MMiilloosshheevvsskkyy,,  BBiioopphhyyss..  JJ..  8822::119999aa  ((22000022))
5. RR..LL..  GGooffoorrtthh,,  AA..KK..  CChhii,,  DD..VV..  GGrreeaatthhoouussee,,  LL..LL..  PPrroovviiddeennccee,,  RR..EE..  KKooeeppppee  IIII  &&  OO..SS..

AAnnddeerrsseenn  ((ssuubbmmiitttteedd))



FFiigguurree  77..  MMoolleeccuullaarr  mmooddeell  ooff  ttwwoo  ggAA  ddiimmeerrss
tthhee  YY  aaxxiiss..  DDiimmeerrss  aarree  iilllluussttrraatteedd  aass  rriiggiidd  ssttrr
cceenntteerr  ddiissttaannccee  dd..  CCuurrvveedd  aarrrrooww  ddeemmoonnssttrraattee
aarroouunndd  iittss  ZZ  ((cchhaannnneell))  aaxxiiss..
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FFiigguurree  88..  TToottaall  ((eelleeccttrroossttaattiicc  ++  vvddWW))  ddiimmeerr--ddiimmeerr  eenneerrggyy  ssuurrffaaccee  aass  aa  jjooiinntt  ffuunnccttiioonn  ooff
tthhee  sseeppaarraattiioonn  ddiissttaannccee  dd  bbeettwweeeenn  ddiimmeerrss  aanndd  tthhee  rroottaattiioonn  aannggllee  φφ  ooff  ddiimmeerr  AA  aarroouunndd  iittss
cchhaannnneell  aaxxiiss..  TThhee  eenneerrggyy  ggrroooovvee  iilllluussttrraatteedd  iiss  aatt  dd  ~~1188  ÅÅ..



FFiigguurree  99..  EEnneerrggyy  pprrooffiilleess  ccoorrrreessppoonnddiinngg  ttoo  tthhee  lloowweesstt  eenneerrggyy  ppaatthh  oonn  tthhee  ((dd,,φφ))  ssuurrffaaccee
aass  aa  ffuunnccttiioonn  ooff  tthhee  rroottaattiioonn  aannggllee  φφ  ooff  ggAA  ddiimmeerr  AA..  TThhee  pprrooffiilleess  aarree  sshhoowwnn  ffoorr  ffoouurr
rroottaattiioonnaall  oorriieennttaattiioonnss  ooff  ddiimmeerr  BB..
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FFiigguurree  11..  TThhee  pprroobbaabbiilliittyy  ddiissttrriibbuuttiioonn  ffuunnccttiioonn  ((PPDDFF))  ooff  tthhee  sseeppaarraattiioonn  ddiissttaannccee  δδ  bbee--
ttwweeeenn  tthhee  ggAA  mmoonnoommeerrss  iinn  tthheeiirr  nnaattiivvee  66HH  ssttaattee..  TThhee  PPDDFFss  iilllluussttrraattee  tthhrreeee  ccaasseess  11))  nnoo
mmeemmbbrraannee;;  22))  DDMMPPCC  ((mmiissmmaattcchh,,  uu00  ==  11..66  ÅÅ));;  33))  GGMMOO  ((mmiissmmaattcchh,,  uu00  ==  33..44  ÅÅ))  wwiitthh
tthhrreeee  MMCC  rruunnss  iinn  eeaacchh  ccaassee..
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FFiigguurree  22..  TThhee  lloowweesstt  eenneerrggyy  pprrooffiilleess  aalloonngg  tthhee  rreeaaccttiioonn  ppaatthhwwaayyss  ffoorr  ddiissssoocciiaattiioonn  ooff
tthhee  ggAA  ddiimmeerr..  PPrrooffiilleess  aarree  sshhoowwnn  ffoorr  ttwwoo  ccaasseess  11))  nnoo  mmeemmbbrraannee;;  22))  GGMMOO  ((mmiissmmaattcchh,,
uu00  ==  33..44  ÅÅ))  wwiitthh  sseevveerraall  MMCC  rruunnss..
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FFiigguurree  33..  TThhee  iinntteerr--mmoonnoommeerr  sseeppaarraattiioonn  ddiissttaannccee  ffoorr  oonnee  ggAA  ddiimmeerr  iinn  GGMMOO  ((mmiiss--
mmaattcchh,,  uu00  ==  33..44  ÅÅ))..  RReessuullttss  ffrroomm  ssiixx  MMCC  rruunnss  aarree  iilllluussttrraatteedd..  SShhaarrpp  ppeeaakkss  ((iinn  ggrreeeenn  aanndd
bblluuee))  aarree  ddiimmeerr  ddiissssoocciiaattiioonn  eevveennttss..
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FFiigguurree  44..  TThhee  iinntteerr--mmoonnoommeerr  sseeppaarraattiioonn  ddiissttaannccee  ffoorr  oonnee  ggAA  ddiimmeerr  iinn  GGMMOO  ((mmiiss--
mmaattcchh,,  uu00  ==  33..44  ÅÅ)),,  ssuurrrroouunnddeedd  bbyy  ssiixx  ssttrruuccttuurreelleessss,,  ggAA--lliikkee,,  ccyylliinnddrriiccaall  iinncclluussiioonnss..  RRee--
ssuullttss  ffrroomm  ssiixx  MMCC  rruunnss  aarree  iilllluussttrraatteedd..
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FFiigguurree  55..  TThhee  llaatteerraall  ddiissppllaacceemmeenntt  aatt  tthhee  iinntteerr--mmoonnoommeerr  jjuunnccttiioonn  ooff  aa  ggAA  ddiimmeerr  iinn
GGMMOO  ((mmiissmmaattcchh,,  uu00  ==  33..44  ÅÅ))..  RReessuullttss  ffrroomm  ssiixx  MMCC  rruunnss  aarree  iilllluussttrraatteedd..  DDuuee  ttoo  eellaassttiicc
ccoouupplliinngg  ttoo  tthhee  mmeemmbbrraannee  aann  ooppeenn  ppoorree  ffoorrmmss  eevveenn  iinn  tthhee  22HH  ssttaattee..
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FFiigguurree  66..  LLaatteerraall  ddiissppllaacceemmeenntt  aatt  tthhee  iinntteerr--mmoonnoommeerr  jjuunnccttiioonn  ooff  aa  ggAA  ddiimmeerr  iinn  GGMMOO
((mmiissmmaattcchh,,  uu00  ==  33..44  ÅÅ)),,  ssuurrrroouunnddeedd  bbyy  ssiixx  ssttrruuccttuurreelleessss,,  ggAA--lliikkee,,  ccyylliinnddrriiccaall  iinncclluussiioonnss..
RReessuullttss  ffrroomm  ssiixx  MMCC  rruunnss  aarree  iilllluussttrraatteedd..
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