
  

  
AAbbssttrraacctt  

  
MMeemmbbrraannee--mmeeddiiaatteedd  iinntteerraaccttiioonn  bbeettwweeeenn  mmeemmbbrraannee--ssppaannnniinngg  ppeeppttiiddeess  oorr  pprrootteeiinn  sseegg--
mmeennttss  ppllaayyss  aann  iimmppoorrttaanntt  rroollee  iinn  tthheeiirr  ffuunnccttiioonn  aanndd  ssttaabbiilliittyy..  WWee  ccoonnssiiddeerr  ppoossssiibbllee  ccoomm--
pplleexx  bboouunnddaarryy  ccoonnddiittiioonnss  ppeerrmmiittttiinngg  aanniissoottrrooppiicc  rreellaaxxaattiioonn  ooff  tthhee  mmeemmbbrraannee  ssllooppee  aalloonngg  
tthhee  ccoonnttoouurrss  ooff  tthhee  iinncclluussiioonnss..  UUssiinngg  tthhiiss  rreepprreesseennttaattiioonn  wwee  aannaallyyzzee  mmeemmbbrraannee--mmeeddiiaatteedd  
iinntteerraaccttiioonn  ttrriiggggeerreedd  bbyy  ddeeffoorrmmaattiioonn  ooff  tthhee  hhyyddrroopphhoobbiicc  ttaaiillss  ooff  lliippiidd  mmoolleeccuulleess  ttoo  mmaattcchh  
tthhee  lliippoopphhiilliicc  eexxtteerriioorr  ooff  tthhee  iinnsseerrtteedd  ppeeppttiiddee..  WWee  eessttaabblliisshh  tthhaatt  aanniissoottrrooppiicc  rreellaaxxaattiioonn  
ccrruucciiaallllyy  aaffffeeccttss  tthhee  iinntteerraaccttiioonn  eenneerrggyy,,  lleeaaddiinngg  ttoo  sshhoorrtt--rraannggee  aattttrraaccttiioonn  bbeettwweeeenn  ttwwoo  iinn--
cclluussiioonnss,,  wwhhiillee  ccoonnvveennttiioonnaall  iissoottrrooppiicc  bboouunnddaarryy  ccoonnddiittiioonnss  rreessuulltt  iinn  tthheeiirr  ssttrroonngg  rreeppuull--
ssiioonn..  IInn  aa  mmuullttii--iinncclluussiioonn  cclluusstteerr,,  tthhiiss  aattttrraaccttiioonn  iiss  ffuurrtthheerr  eennhhaanncceedd  aanndd  mmooddiiffiieedd  dduuee  ttoo  
nnoonn--ppaaiirrwwiissee  iinntteerraaccttiioonnss..  TThhee  rreessuullttss  ffoorr  ddiimmyyrriissttooyyll  pphhoosspphhaattiiddyyllcchhoolliinnee  ((DDMMPPCC))  aanndd  
ggllyycceerryyll  mmoonnoooolleeaattee  ((GGMMOO))  mmeemmbbrraanneess  aarree  ccoommppaarreedd,,  aanndd  eeffffeeccttss  ooff  iinncclluussiioonn  rraaddiiuuss  aarree  
ccoonnssiiddeerreedd..  TThhee  ccoonnsseeqquueenncceess  ooff  aanniissoottrrooppiicc  ssllooppee  rreellaaxxaattiioonn  aarree  qquuaalliittaattiivveellyy  ssiimmiillaarr  iinn  
bbootthh  tthhee  nnoonn--uunniiffoorrmm  aapppprrooaacchh  ((llooccaall  ssttiiffffeenniinngg  ooff  mmeemmbbrraannee  eellaassttiicc  mmoodduullii))  aanndd  tthhee  uunnii--
ffoorrmm  ((ccoonnvveennttiioonnaall))  mmooddeell..  TThhee  ppoossssiibbllee  rroollee  ooff  ssllooppee  rreellaaxxaattiioonn  iinn  tthhee  rreeppoorrtteedd  ssttaabbiilliizzaa--
ttiioonn  ooff  lliinnkkeedd  ggrraammiicciiddiinn  cchhaannnneellss  aanndd  iinn  pprrootteeiinnss''  ffuunnccttiioonnaall  ccooooppeerraattiivviittyy  iiss  oouuttlliinneedd..  
  



  

  
IInnttrroodduuccttiioonn  

  
AA  ppoossssiibbllee  mmeecchhaanniissmm  ffoorr  mmeemmbbrraannee--mmeeddiiaatteedd  iinntteerraaccttiioonn  bbeettwweeeenn  iinncclluussiioonnss  iiss  hhyyddrroo--
pphhoobbiicc  mmiissmmaattcchh,,  tthhee  ddiiffffeerreennccee  bbeettwweeeenn  tthhee  hhyyddrroopphhoobbiicc  lleennggtthh  ooff  tthhee  iinncclluussiioonn  aanndd  tthhee  
hhyyddrroopphhoobbiicc  tthhiicckknneessss  ooff  tthhee  mmeemmbbrraannee..  TThhee  ccoorrrreessppoonnddiinngg  ""eenneerrggyy  ppeennaallttyy""  EE,,  ccaann  bbee  
rreessppoonnssiibbllee,,  aammoonngg  ootthheerr  eeffffeeccttss,,  ffoorr  mmeemmbbrraannee--iinndduucceedd  vvaarriiaattiioonn  ooff  cchhaannnneell  lliiffeettiimmeess  iinn  
ggrraammiicciiddiinn  [[11--44]]..  TThhiiss  mmeecchhaanniissmm  mmaayy  ppootteennttiiaallllyy  ssttaabbiilliizzee  cchhaannnneellss  iinn  cclluusstteerrss,,  aanndd  ccoonn--
ttrriibbuuttee  ttoo  oobbsseerrvveedd  lliiffeettiimmee  iinnccrreeaasseess  iinn  lliinnkkeedd  ggrraammiicciiddiinn  cchhaannnneellss  [[55]]..    

  
TThhee  pprrooppeerr  cchhooiiccee  ooff  bboouunnddaarryy  ccoonnddiittiioonnss  ffoorr  tthhee  mmeemmbbrraannee  ssllooppee  ss  aatt  tthhee  mmeemmbbrraannee--
iinncclluussiioonn  iinntteerrffaaccee  iiss  ssttiillll  uunnrreessoollvveedd..  SSuurrpprriissiinnggllyy,,  tthhee  aappppaarreennttllyy  vvaalliidd  rreeqquuiirreemmeenntt  tthhaatt  
iitt  aaddjjuussttss  ttoo  mmiinniimmiizzee  tthhee  eellaassttiicc  eenneerrggyy  ((ss  ==  ssmmiinn))  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  uunnddeerreessttiimmaatteess  tthhee  ""eenn--
eerrggyy  ppeennaallttyy""  aanndd,,  ccoonnsseeqquueennttllyy,,  aa  mmeemmbbrraannee''ss  iinnfflluueennccee  oonn  cchhaannnneell  lliiffeettiimmeess  [[22]]..    

  
TTrreeaattiinngg  ss  aass  aann  aaddjjuussttaabbllee  ppaarraammeetteerr  cchhoosseenn  ttoo  ffiitt  tthhee  lliiffeettiimmee  mmeeaassuurreemmeennttss  lleedd  ttoo  tthhee  
““nnuullll  ccoonnssttrraaiinntt””  bboouunnddaarryy  ccoonnddiittiioonn  ss  ~~  00  [[11,,33]]..  TThhuuss,,  ffoorr  ggrraammiicciiddiinn  AA  ((GGAA))  iinn  GGMMOO  
tthhee  vvaalluueess  ffoorr  tthhee  eellaassttiicc  eenneerrggyy  aarree  ~~  44kkTT  ((rreellaaxxeedd,,  ss  ==  ssmmiinn))  aanndd  ~~  1111kkTT  ((ss  ==  00))..  



  

TThhee  SSllooppee  DDiilleemmmmaa  
  

WWhhyy  ddooeess  sseellff--aaddjjuussttiinngg  ssllooppee  ccrriitteerriioonn  uunnddeerreessttiimmaattee  tthhee  ""eenneerrggyy  ppeennaallttyy??""  TTwwoo  aann--
sswweerrss  hhaavvee  bbeeeenn  pprrooppoosseedd..  
  
        ((aa))  OOnnee  jjuussttiiffiieess  tthhee  nnuullll  ccoonnssttrraaiinntt  bbyy  pprrooppoossiinngg  ootthheerr  ccoonnttrriibbuuttiioonnss,,  nnoott  eexxpplliicciitt  iinn  tthhee  
eellaassttiicc  HHaammiillttoonniiaann,,  rreessttrriicctt  tthhee  ssllooppee  [[33,,66]]..  WWiitthh  tthhee  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  aann  aaddddiittiioonnaall  
""bboouunnddaarryy""  ccoonnttrriibbuuttiioonn,,  EEbbdd  [[66]],,  tthhee  ttoottaall  eenneerrggyy  EEccoonnvveennttiioonnaall((ss))++EEbbdd((ss))  iiss  iinnddeeeedd  mmiinnii--
mmiizzeedd  wwiitthh  rreessppeecctt  ss,,  bbuutt  tthhee  ((ccoonnvveennttiioonnaall))  eellaassttiicc  eenneerrggyy  iittsseellff  iiss  nnoott  aatt  aa  mmiinniimmuumm..  
TThhiiss  ssuuggggeessttiioonn,,  wwhhiillee  pphhyyssiiccaallllyy  sseennssiibbllee,,  lleeaavveess  iimmppoorrttaanntt  qquueessttiioonnss  uunnaaddddrreesssseedd..  
  
        ((bb))  TThhee  sseeccoonndd,,  tthhee  nnoonn--uunniiffoorrmm  mmooddeell,,  pprreessuummeess  ffrreeee  mmeemmbbrraannee  rreellaaxxaattiioonn  aanndd  ssuugg--
ggeessttss  tthhaatt  hhyyddrroopphhoobbiicc  iinntteerraaccttiioonn  wwiitthh  tthhee  ppeeppttiiddee  ccoonnssttrraaiinnss  tthhee  mmoobbiilliittyy  aanndd  ppaacckkiinngg  ooff  
tthhee  lliippiidd  mmoolleeccuulleess  [[44]]..  IInncclluussiioonnss  aarree  ssuurrrroouunnddeedd  bbyy  mmooddiiffiieedd  mmeemmbbrraannee,,  ssttiiffffeerr  tthhaann  iittss  
uunnppeerrttuurrbbeedd,,  mmoorree  ddiissttaanntt  ccoouunntteerrppaarrtt..  TThhee  ccoonnttaacctt  ssllooppee  iiss  ffrreeeellyy  vvaarriiaabbllee,,  aanndd  aattttaaiinnss  iittss  
eeqquuiilliibbrriiuumm  vvaalluuee  ss  ==  ssmmiinn..  TThhee  ppeerrttuurrbbaattiioonn  ∆∆EE  ==  EEmmooddiiffiieedd((ss))  --  EEccoonnvveennttiioonnaall((ss)),,  iinnttrroodduucceedd  
dduuee  ttoo  iinncclluussiioonn--iinndduucceedd  llooccaall  mmooddiiffiiccaattiioonn  ooff  tthhee  eellaassttiicc  ccoonnssttaannttss,,  ccaann  bbee  iiddeennttiiffiieedd  wwiitthh  
tthhee  ccoonnttrriibbuuttiioonn  EEbbdd((ss))  ssuuggggeesstteedd  iinn  ((aa)),,  oonnllyy  nnooww  iitt  iiss  eexxpplliicciitt  rreepprreesseenntteedd  iinn  tthhee  ffrreeee  eenn--
eerrggyy..  
  
WWee  nnooww  tthhoorroouugghhllyy  eexxaammiinnee  eeffffeeccttss  dduuee  ttoo  ffrreeee  rreellaaxxaattiioonn  ooff  tthhee  ccoonnttaacctt  ssllooppee..    



  

EEllaassttiicc  EEnneerrggyy,,  EEuulleerr--LLaaggrraannggee  EEqquuaattiioonn  aanndd  BBoouunnddaarryy  CCoonnddiittiioonnss  
  
SSiimmppllee  mmooddeellss  ooff  ppeeppttiiddee  iinnsseerrttiioonn  iinn  mmeemmbbrraanneess  rreellaattee  tthhee  eellaassttiicc  ffrreeee  eenneerrggyy  ffuunnccttiioonnaall,,  
FF[[uu]],,  ttoo  vveerrttiiccaall  ddiissppllaacceemmeenntt,,  uu00,,  ooff  lliippiidd  mmoolleeccuulleess  iinn  iimmmmeeddiiaattee  ccoonnttaacctt  wwiitthh  aa  ((ccyylliinn--
ddrriiccaall))  iinncclluussiioonn  ooff  rraaddiiuuss  rr00  [[11]];;  ttrreeaattiinngg  ssttrreettcchhiinngg  aanndd  bbeennddiinngg  FF[[uu]]  iiss  eexxpprreesssseedd  aass  [[44]]  

( )22 2[ ] 2 r[ ( ) ( ) (r) ]π= ∆ +∫ r rF u d b u a u ..              ((11))  

rr  ==  ((xx,,yy)),,  iiss  tthhee  mmeemmbbrraannee  ppllaannee  rraaddiiuuss  vveeccttoorr;;  bb((rr))==hh00KK((rr))//22,,  aa((rr))==22BB((rr))//hh00;;  KK((rr))  aanndd  
BB((rr))  aarree  rr--ddeeppeennddeenntt  eellaassttiicc  ppaarraammeetteerrss;;  hh00  iiss  tthhee  uunnppeerrttuurrbbeedd  hhyyddrroopphhoobbiicc  mmeemmbbrraannee  
tthhiicckknneessss..  VVaarriiaattiioonnaallllyy  ssoollvviinngg  EEqq..  11  yyiieellddss  aann  EEuulleerr--LLaaggrraannggee  eeqquuaattiioonn  ffoorr  uu((xx,,yy))  

∆∆((bb((rr))∆∆uu((rr))))  ++  aa((rr))uu((rr))  ==  00                    ((22))  

AAtt  eexxtteerrnnaall  bboouunnddaarriieess,,  ffaarr  ffrroomm  iinncclluussiioonnss,,  uu((rr))  aanndd∇∇uu((rr))  →→  00..  AAtt  aarrbbiittrraarryy  rrBBnndd  oonn  mmeemm--
bbrraannee  iinncclluussiioonn  bboouunnddaarriieess  uu((rrBBnndd))  iiss  ffiixxeedd  aatt  uu00..  TThhee  ccoonnttaacctt  ssllooppee  ss  ==  ∇∇uu((rrBBnndd))  iiss  ffiixxeedd,,  
bbuutt  nnoott  nneecceessssaarriillyy  ccoonnssttaanntt;;  iittss  iinntteerrffaacciiaall  ffuunnccttiioonnaall  vvaarriiaattiioonn  iiss  uussuuaallllyy  pprreessccrriibbeedd..  TThhuuss    

  uu  eexxtt  ==  ∇∇uu||eexxtt  ==  00,,    uu((rrBBnndd))  ==  uu00,,    ∇∇uu((rrBBnndd))  ==  ss((rrBBnndd))        ((33))  

MMiinniimmiizziinngg  FF[[uu]]  yyiieellddss  tthhee  eellaassttiicc  eenneerrggyy    

min [ ]=E F u ..                            ((44))  

RRaatthheerr  tthhaann  aassssuummee  ss((rrBBnndd))  iissoottrrooppiicc  [[11--44]],,  wwee  ssoollvvee  EEqqss..  22--33  ppeerrmmiittttiinngg  ssllooppee  aanniissoottrrooppyy..    



  

NNoonn  uunniiffoorrmm  aannssaattzz  
  

WWee  ffiirrsstt  ttrreeaatt  aa  ccoonnvveennttiioonnaall  ““uunniiffoorrmm””  mmooddeell  wwiitthh  bb((rr))==hh00KK00//22,,  aa((rr))==22BB00//hh00,,  aanndd  tthheenn  
aaccccoouunntt  hheeuurriissttiiccaallllyy  ffoorr  iinncclluussiioonn--iinndduucceedd  llooccaall  mmeemmbbrraannee  rriiggiiddiittyy  aanndd  tthhee  ccoorrrreessppoonndd--
iinngg  iinnccrreeaassee  iinn  iinntteerraaccttiioonn  eenneerrggyy,,  bbyy  ttwwoo  ssiimmppllee  nnoonn--uunniiffoorrmm  iimmpplleemmeennttaattiioonnss..  FFoorr  ccyy--
lliinnddrriiccaall  iinncclluussiioonnss  cceenntteerreedd  aatt  ((--aa,,00))  aanndd  ((aa,,00)),,  wwiitthh  rraaddiiaall  ddiissttaanncceess  cceenntteerreedd  oonn  eeaacchh,,  

2 2( )ρ α± = +�x y ..  
  

((aa))  IInn  tthhee  ""uunniiffoorrmm  ppaattcchh""  mmooddeell  tthhee  eellaassttiicc  ccoonnssttaannttss  aarree  ddeeffiinneedd  aass    
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r r               ((55))  

((bb))  IInn  tthhee  ""eexxppoonneennttiiaall  ddeeccaayy""  mmooddeell  tthheeyy  aarree  
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r r                                 ((66))  

  
WWee  cchhoooossee  λλpp  ==  λλdd  ==  11..55  nnmm  aanndd,,  iinn  bbootthh  aapppprrooxxiimmaattiioonnss,,  aaddjjuusstt  θθ  ttoo  rreepprroodduuccee  tthhee  mmiiss--
mmaattcchh  eenneerrggyy  ooff  aa  ssiinnggllee  GGAA  iinncclluussiioonn,,  ddeetteerrmmiinneedd  ffrroomm  tthhee  lliiffeettiimmee  ooff  GGAA  cchhaannnneellss  ((sseeee  
[[44]]  ffoorr  ddeettaaiillss))..      



  

AAnniissoottrrooppyy  ooff  tthhee  ccoonnttaacctt  ssllooppee..  TTrriiaall  ffuunnccttiioonnss..  
  
TThheerree  iiss  nnoo  oobbvviioouuss  ffoorrmm  ffoorr  tthhee  aanngguullaarr  ddeeppeennddeennccee  ooff  tthhee  ccoonnttaacctt  ssllooppee  ffoorr  iinntteerraaccttiinngg  
iinncclluussiioonnss;;  ccoonnsseeqquueennttllyy  wwee  tteesstteedd  aa  rraannggee  ooff  ttrriiaall  ffuunnccttiioonnss..  
  

( , )φ φ= + ns s v t a                                                                                             ((77))  
  
wwiitthh  
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                    ((88))  

  
aanndd  cc  ddeeffiinneedd  bbyy  tthhee  ccoonnddiittiioonn,,  [[∂∂χχ//∂∂ϕϕ]]ϕϕ==ππ  ==  00..  TThhuuss,,  oonnllyy  aa  aanndd  nn  aarree  iinnddeeppeennddeenntt..  WWee  
sseett  nn==22  wwhhiicchh  pprroovviiddeess  ssuuffffiicciieenntt  ffuunnccttiioonnaall  fflleexxiibbiilliittyy  aanndd  rreedduucceess ( , )nt α φ   ttoo  tthhee  oonnee  ppaa--
rraammeetteerr  ffaammiillyy 2 ( , )t α φ ..  CChhoooossiinngg  aa  ==  00  rreessuullttss  iinn  aa  ssyymmmmeettrriicc  ttrriiaall  ffuunnccttiioonn,,  
  

cos( )φ φ= +s s v                                             ((99))    
  
TThhee  ggeenneerraall  bbeehhaavviioorr  ooff  tthhee  ttrriiaall  ffuunnccttiioonnss  ffoorr  vvaarriioouuss  aa  iiss  sshhoowwnn  iinn  FFiigg..  11..  



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
FFiigg..  11  TTrriiaall  ffuunnccttiioonnss  ffoorr  tthhee  aanniissoottrrooppiicc  ssllooppee  ccoorrrreessppoonnddiinngg  ttoo  vvaarriioouuss  cchhooiicceess  ooff  tthhee  
ppaarraammeetteerr  aa::  ((11))  aa  ==11,,  ssoolliidd;;  ((22))  aa==00..88,,  ddaasshheedd;;  ((33))  aa==11..55,,  ddoottss..  
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FFiinniittee  ddiiffffeerreennccee  aallggoorriitthhmm--ccoouupplleedd  hhaarrmmoonniicc  oosscciillllaattoorrss  aapppprrooaacchh  ttoo  mmuullttii--

ppllee  iinncclluussiioonnss  aanndd  vvaarriioouuss  bboouunnddaarryy  ccoonnddiittiioonnss  
  

FFoorr  tthhee  lliinneeaarr  eellaassttiicc  mmooddeell,,  EEqq..  11,,  tthhee  eellaassttiicc  eenneerrggyy  ccaann  bbee  rriiggoorroouussllyy  eexxpprreesssseedd  aass  

1 1

N N
ij

i j
i j i

E C αβ
αβ

α β
= = +

=∑∑∑                         ((1100))  

wwhheerree  ii  aanndd  jj  eennuummeerraattee  iinncclluussiioonnss,,  wwhhiillee  αα  aanndd    ββ  ssyymmbboolliiccaallllyy  iiddeennttiiffyy  tthhee  ccoommpplleettee  sseett  
ooff  bboouunnddaarryy  ppaarraammeetteerrss::  αα,,  ββ==uu,,ss,,  eettcc..  TThhee  ccooeeffffiicciieennttss  CCiijj

ααββ  ddoo  nnoott  ddeeppeenndd  oonn  tthhee  ssppeecciiffiicc  
nnuummeerriiccaall  vvaalluueess  ooff  ααii  aanndd  ββii  [[44,,55]]..    
  
WWee  pprreessuummee  aallll  iinncclluussiioonnss  hhaavvee  tthhee  ssaammee  hhyyddrroopphhoobbiicc  lleennggtthh  aanndd  tthhuuss  tthhee  ssaammee  uu00..  FFoorr  
iilllluussttrraattiioonn  wwee  ccoonnssiiddeerr  oonnllyy  ssyymmmmeettrriicc,,  eeqquuiillaatteerraall  aarrrraannggeemmeennttss..  TThhuuss  tthhee  eeqquuiilliibbrriiuumm  
bboouunnddaarryy  ppaarraammeetteerrss  ((ss,,vv))  aarree  tthhee  ssaammee  ffoorr  aallll  iinncclluussiioonnss  aanndd  tthhee  eenneerrggyy  ooff  aann  iinncclluussiioonn  
cclluusstteerr,,  EEqq..  44,,  iiss  qquuaaddrraattiicc  iinn  tthhrreeee  ppaarraammeetteerrss::  uu,,  ss  aanndd  vv,,  rreedduucciinngg  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  eeffffeecc--
ttiivvee  sspprriinngg  ccoonnssttaannttss  ttoo  ssiixx::  CCuuuu,,  CCssss,,  CCvvvv,,  CCuuvv,,  CCuuss,,  CCvvss..  TThhee  eenneerrggyy  hhaass  tthhee  ffoorrmm::  

2 2 2= + + + + +uu ss vv uv us vsE C u C s C v C uv C us C vs                             ((1111))  
OOppttiimmiizziinngg  EE  oovveerr  tthhee  bboouunnddaarryy  ppaarraammeetteerrss  ss  aanndd  vv  uullttiimmaatteellyy  yyiieellddss  

2
min min=E H u ;;                            ((1122))  

HHmmiinn  iiss  aa  ffuunnccttiioonn  ooff  tthhee  CCααββ,,  ddeetteerrmmiinneedd  ffrroomm  aa  ffiinniittee  ddiiffffeerreennccee  aallggoorriitthhmm  ssoollvviinngg  EEqq..  44  
ffoorr  ssiixx  lliinneeaarrllyy  iinnddeeppeennddeenntt  sseettss  ooff  tthhee  bboouunnddaarryy  ppaarraammeetteerrss  {{uu,,ss,,vv}}  [[55]]..  TThhee  CCααββ  ddeeppeenndd  
oonn  LL,,  tthhee  cceenntteerr--ttoo--cceenntteerr  nneeiigghhbboorr  iinntteerr--iinncclluussiioonn  ddiissttaannccee  ((tthhee  ppoollyyggoonn  ssiiddeess))..    



  

RReessuullttss  aanndd  DDiissccuussssiioonn  
  

FFoorr  ccoommmmoonnllyy  uusseedd  ccyylliinnddrriiccaallllyy  
ssyymmmmeettrriicc  bboouunnddaarryy  ccoonnddiittiioonnss,,  
wwiitthh  tthhee  rreellaaxxeedd  bboouunnddaarryy  ssllooppee  

iinn,,  ppaaiirrwwiissee  iinntteerraaccttiioonn  iiss  rree--
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FFiigg..  22  EEllaassttiicc  ffrreeee  eenneerrggyy  ppeerr  iinncclluussiioonn,,  iissoottrrooppiicc  
ssyymmmmeettrriicc  ppoollyyggoonnss..  LL  iiss  tthhee  cceenntteerr--ttoo--cceenntteerr,,  nneeiigghh

N=3 

N=4 

N=5 

N=6 
ss==ssmm

ppuullssiivvee  ((sseeee  FFiiggss..  33  bbeellooww))..  CCoooopp--
eerraattiivvee  eeffffeeccttss  aarree  iilllluussttrraatteedd  iinn  
FFiigg..  22..  AAss  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  iinncclluu--
ssiioonnss,,  NN,,  iinnccrreeaasseess,,  rreeppuullssiioonn  iiss  
ddaammppeedd  uunnttiill,,  ffoorr  NN  ≥≥  55,,  tthheerree  iiss  
aattttrraaccttiioonn  aatt  cceennttrraall  iinncclluussiioonn..    
  
CCoonncclluussiioonn::  WWiitthh  tthhee  ccoonnttaacctt  
ssllooppee  aassssuummeedd  ccyylliinnddrriiccaallllyy  ssyymm--
mmeettrriicc,,  sshhoorrtt--rraannggee  aattttrraaccttiioonn  oonnllyy  
rreessuullttss  ffrroomm  nnoonn--ppaaiirrwwiissee  ffoorrcceess,,  
aanndd  iiss  ppoossssiibbllee  ffoorr  ccrroowwddeedd  cclluuss--
tteerrss  ((sseeee  aallssoo  [[77]]))..  

ssllooppee,,  NN  iinncclluussiioonnss  iinn  eeqquuiillaatteerraall,,  
bboorr  iinntteerr--iinncclluussiioonn  ddiissttaannccee..  



  

AAnniissoottrrooppiicc  rreellaaxxaattiioonn  ooff  tthhee  ccoonnttaacctt  ssllooppee  
  
UUssiinngg  EEqqss..  77--99  aanndd  tthhee  ffoorrmmaalliissmm  ooff  EEqqss..  1100--1122  wwee  ssttuuddyy  tthhee  iinnfflluueennccee  ooff  aanniissoottrrooppyy  oonn  
tthhee  mmeemmbbrraannee--mmeeddiiaatteedd  iinntteerraaccttiioonn..  RReessuullttss  ffoorr  DDMMPPCC  ffoorr  ttwwoo  aanndd  ffoouurr  iinncclluussiioonnss  aarree  
pprreesseenntteedd  iinn  FFiigg..  33AA  aanndd  ccoorrrreessppoonnddiinngg  rreessuullttss  ffoorr  GGMMOO  aarree  iilllluussttrraatteedd  iinn  FFiigg..  33BB..  AAnnii--
ssoottrrooppyy  ddrraammaattiiccaallllyy  cchhaannggeess  tthhee  iinntteerraaccttiioonn  eenneerrggyy  ffoorr  sseeppaarraattiioonnss  LL<<44  nnmm..  EEvveenn  ffoorr  aa  
ssiinnggllee  ppaaiirr,,  wwhhiicchh  iiss  ssuubbjjeecctt  ttoo  iinnccrreeaassiinnggllyy  ssttrroonngg  rreeppuullssiioonn  pprreessuummiinngg  aann  iissoottrrooppiicc  rree--
llaaxxeedd  bboouunnddaarryy  ccoonnddiittiioonn,,  aanniissoottrrooppyy  ppeerrmmiittss  tthhee  aappppeeaarraannccee  ooff  aann  aattttrraaccttiivvee  rreeggiioonn..  GGoo--
iinngg  ffrroomm  tthhee  ssyymmmmeettrriicc  ttrriiaall  ffuunnccttiioonnss  EEqq..  99  ttoo  tthhee  mmoorree  ggeenneerraall  ((aanndd  mmoorree  fflleexxiibbllee))  ffuunncc--
ttiioonnss  EEqq..  77  ffuurrtthheerr  ddeeccrreeaasseess  tthhee  iinntteerraaccttiioonn  eenneerrggyy  aanndd  iinntteennssiiffiieess  aattttrraaccttiioonn  aatt  sshhoorrtt  sseeppaa--
rraattiioonnss..  
  
TThhee  llaarrggee  eenneerrggyy  ddiiffffeerreenncceess  bbeettwweeeenn  tthhee  mmeemmbbrraanneess  rreefflleecctt  ttwwoo  ffaaccttss::  
  

11..  SSpprriinngg  ccoonnssttaannttss  ((tthhee  CCααββ  ooff  EEqq..  1111  aanndd  HHmmiinn  EEqq..  1122))  ooff  tthhee  ssoofftteerr  aanndd  tthhiicckkeerr  GGMMOO  
aarree  ~~11..55--22  ffoolldd  ssmmaalllleerr  tthhaann  tthhoossee  ooff  DDMMPPCC..    

  
22..  TThhee  eeqquuiilliibbrriiuumm  ddiissppllaacceemmeenntt  uu00

GGMMOO  ==    00..3344  nnmm  iiss  aabboouutt  ttwwiiccee  tthhaatt  iinn  DDMMPPCC..    
  
TTooggeetthheerr  tthheessee  ffaaccttoorrss  aaccccoouunntt  ffoorr  tthhee  ~~22..55  ffoolldd  iinnccrreeaassee  iinn  eellaassttiicc  eenneerrggyy  ppeerr  iinncclluussiioonn  
ffoorr  GGMMOO..      
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        FFiigg..  33AA  EEllaassttiicc  ffrreeee  eenneerrggyy  ppeerr  iinncclluussiioonn  iinn  
        DDMMPPCC::  iissoottrrooppiicc  ssllooppee,,  □□  aanndd  ■■;;  aanniissoottrrooppiicc  
        ssllooppee  EEqq..  99,,  ∆∆  aanndd  ▲▲aanndd  EEqq..  77,,  ∇∇  aanndd▼▼..  
        OOppeenn  aanndd  ffiilllleedd  ssyymmbboollss  ccoorrrreessppoonndd  ttoo  22  aanndd  
        44  iinncclluussiioonnss,,  rreessppeeccttiivveellyy..  

          FFiigg..  33BB  EEllaassttiicc  ffrreeee  eenneerrggyy  ppeerr  iinncclluussiioonn  iinn  
          GGMMOO..  NNoottaattiioonn  aass  iinn  FFiigg..  33AA..  

  



  

    
FFiigg..  44  iilllluussttrraatteess  tthhee  aanniissoottrrooppyy  ooff  
tthhee  ooppttiimmiizzeedd  ssllooppee  ffoorr  ttwwoo  iinncclluu--
ssiioonnss  iinn  DDMMPPCC..  TThhee  aanniissoottrrooppyy  
ppaarraammeetteerr  vv  aanndd  tthhee  mmeeaann  ssllooppee  
ppaarraammeetteerr  ss  aarree  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  
mmiinniimmiizzaattiioonn  ooff  tthhee  eellaassttiicc  ffrreeee  
eenneerrggyy,,  EEqq..  44..  TThheeiirr  rraattiioo,,  
ρρ==((vv//ss))mmiinn,,  iiss  ppllootttteedd  aass  aa  ffuunnccttiioonn  
ooff  tthhee  iinntteerr--iinncclluussiioonn  sseeppaarraattiioonn,,  
LL..    FFoorr  ρρ==00  tthhee  ssllooppee  iiss  iissoottrrooppiicc,,  
cchhaarraacctteerriissttiicc  ooff  iissoollaatteedd  iinncclluu--
ssiioonnss..    AAnniissoottrrooppyy  iiss  iimmppoorrttaanntt  ffoorr  
LL<<44  nnmm..  TTrraannssiittiioonn  ffrroomm  ssyymmmmeett--
rriicc  ttrriiaall  ffuunnccttiioonnss,,  □□,,  EEqq..  99  ttoo  
aassyymmmmeettrriicc  oonneess,,  ∆∆,,  EEqq..  77  lleeaaddss  ttoo  
iinnccrreeaasseedd  aanniissoottrrooppyy  ooff  tthhee  ooppttii--
mmiizzeedd  ssllooppee  ((iinnccrreeaasseedd  ρρ))..    
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FFiigg..  55  TThhee  eesssseennttiiaall  ffeeaattuurreess  ooff  aannii--
ssoottrrooppiicc  ssllooppee  rreellaaxxaattiioonn  aarree  ffuurrtthheerr  
iilllluussttrraatteedd  ffoorr  tthhee  ssllooppee  iinn  ttwwoo  ddii--
rreeccttiioonnss::  ∆∆,,  ssφφ==00,,  iinn  tthhee  ddiirreeccttiioonn  ttoo--
wwaarrdd  tthhee  mmiiddppooiinntt  bbeettwweeeenn  iinncclluu--
ssiioonnss;;  □□,,  ssφφ==ππ,,  iinn  tthhee  ooppppoossiittee  ddiirreecc--
ttiioonn..  AAtt  ssmmaallll  sseeppaarraattiioonnss  ssφφ==00  iiss  aall--
mmoosstt  zzeerroo  ((tthhee  ssllooppee  pprrooffiillee  bbeettwweeeenn  
iinncclluussiioonnss  iiss  vveerryy  ssmmooootthh))  bbuutt  iitt  ddee--
ccaayyss  sstteeeeppllyy  wwiitthh  vvaarryyiinngg  LL;;  ssφφ==ππ  
vvaarriieess  lliittttllee  wwiitthh  LL..  OOnnllyy  ffoorr  LL>>44  
nnmm  ddooeess  tthhee  ssllooppee  bbeeccoommee  pprraaccttii--
ccaallllyy  ssyymmmmeettrriicc..  TThhee  iimmppoossiittiioonn  ooff  
iissoottrrooppiicc  bboouunnddaarryy  ccoonnddiittiioonnss  pprree--
cclluuddeess  tthhiiss  iimmppoorrttaanntt  rreellaaxxaattiioonn  
pprroocceessss..  
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FFiigg..  66  AAllll  pprreevviioouuss  rreessuullttss  pprreessuummee  
aann  iinncclluussiioonn  rraaddiiuuss,,  rr00  ==  11  nnmm,,  cchhaarr--
aacctteerriissttiicc  ooff  GGAA..  RReessuullttss  ffoorr  ttwwoo  
llaarrggeerr  ((rr00  ==  22  nnmm))  iinncclluussiioonnss  iinn  
DDMMPPCC  aarree  pprreesseenntteedd  hheerree  ((ffoorr  eeaassee  
ooff  ccoommppaarriissoonn  uu00  iiss  cchhoosseenn  eeqquuaall  ttoo  
tthhaatt  ooff  tthhee  GGAA  iinncclluussiioonn  ddiissccuusssseedd  
iinn  FFiiggss..  33--55)),,  uussiinngg  tthhee  nnoottaattiioonn  ooff  
FFiigg..  33..  TThhee  ttrreennddss  hheerree  aanndd  iinn  FFiigg..  
33AA  aarree  tthhee  ssaammee..  IInnccrreeaassiinngg  rr00  bbyy  aa  
ffaaccttoorr  ooff  kk  iinn  tthhiiss  rraannggee  iinnccrreeaasseess  
tthhee  eenneerrggyy  ppeerr  iinncclluussiioonn  bbyy  aa  ffaaccttoorr  
ooff  ~~kkδδ  ,,  wwiitthh  δδ  sslliigghhttllyy  lleessss  tthhaann  11..  
TThheessee  rreessuullttss  aarree  iinn  qquuaalliittaattiivvee  aacc--
ccoorrdd  wwiitthh  tthhee  rr--ddeeppeennddeennccee  ooff  mmiiss--
mmaattcchh  eenneerrggyy  ffoorr  aa  ssiinnggllee  iinncclluussiioonn  
[[33]];;  δδ  iiss  aallssoo  sseeppaarraattiioonn  ddeeppeennddeenntt,,  
cchhaannggiinngg  ffrroomm  00..8811  aatt  LL==  22..55  nnmm  ttoo  
00..9922  aatt  LL  ==  66  nnmm..      
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TToo  tthhiiss  ppooiinntt  aallll  ccaallccuullaattiioonnss  uussee  tthhee  ccoonnvveennttiioonnaall  uunniiffoorrmm  mmeemmbbrraannee  mmooddeell,,  wwhhiicchh  uunn--
ddeerreessttiimmaatteess  mmiissmmaattcchh  eenneerrggyy  ppeennaallttiieess..  FFiigg..  77  iilllluussttrraatteess  hhooww  llooccaall  ssttiiffffeenniinngg,,  rreeqquuiirreedd  
bbyy  tthhee  nnoonn--uunniiffoorrmm  mmooddeell,,  [[44]]  mmaayy  iinnfflluueennccee  ppaaiirrwwiissee  iinncclluussiioonn  iinntteerraaccttiioonn..  WWee  ssoollvveedd  
tthhee  nnoonn--uunniiffoorrmm  EEuulleerr--LLaaggrraannggee  eeqquuaattiioonn,,  EEqq..  22,,  wwiitthh  rreellaaxxeedd  aanniissoottrrooppiicc  ssllooppee  bboouunnddaarryy  
ccoonnddiittiioonnss,,  EEqqss..  77  oorr  99,,  ffoorr  bbootthh  ""uunniiffoorrmm  ppaattcchh""  aanndd  ""eexxppoonneennttiiaall""  aapppprrooxxiimmaattiioonnss,,  EEqqss..  
55  aanndd  66..  AAss  cchhaarraacctteerriissttiicc  ddeeccaayy  lleennggtthhss  ooff  eellaassttiicc  ppeerrttuurrbbaattiioonnss  iinn  mmeemmbbrraanneess  aarree  sshhoorrtt,,  
λλmmeemmbbrr  ==  ((KKhh00²²//44BB))11//44  ~~  11..00--11..55  nnmm,,  iinncclluussiioonn  iinndduucceedd  eeffffeeccttss  aarree  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  mmeemmbbrraannee  
pprrooppeerrttiieess  iinn  aa  vveerryy  nnaarrrrooww  rreeggiioonn;;  tthheeyy  aarree  iinnsseennssiittiivvee  ttoo  mmeemmbbrraannee  bbeehhaavviioorr  ffaarr  ffrroomm  
tthhee  iinncclluussiioonn..  TToo  ddeemmoonnssttrraattee  tthhiiss  eexxpplliicciittllyy  wwee  aallssoo  ttrreeaatt  aa  uunniiffoorrmmllyy  ssttiiffffeenneedd  mmeemm--
bbrraannee,,  eesssseennttiiaallllyy  tthhee  ""uunniiffoorrmm  ppaattcchh""  mmooddeell,,  EEqq..  55  wwiitthh  λλpp==∞∞..  SSttiiffffeenniinngg  ppaarraammeetteerrss,,  θθ,,  
wweerree  cchhoosseenn  ttoo  rreepprroodduuccee  tthhee  eellaassttiicc  eenneerrggyy  ooff  aa  ssiinnggllee  GGAA  iinncclluussiioonn  iinn  DDMMPPCC  ~~44..66  kkTT,,  
rreeqquuiirreedd  ffoorr  ccoonnssiisstteennccyy  wwiitthh  cchhaannnneell  lliiffeettiimmee  mmeeaassuurreemmeennttss  [[11,,77]]..  TThhee  θθss  wweerree  44..7755  ((eexx--
ppoonneennttiiaall)),,  44..2211  ((ppaattcchh))  aanndd  33..7755  ((uunniiffoorrmm))..  AAllll  tthhrreeee  aapppprrooaacchheess  yyiieelldd  rreessuullttss  qquuaalliittaa--
ttiivveellyy  iiddeennttiiccaall  ttoo  tthhoossee  ooff  FFiigg..  33..  IIff  tthhee  ccoonnttaacctt  ssllooppee  iiss  iissoottrrooppiicc,,  iinncclluussiioonn  iinntteerraaccttiioonn  iiss  
aallwwaayyss  rreeppuullssiivvee..  PPeerrmmiittttiinngg  ccoonnttaacctt  ssllooppee  aanniissoottrrooppyy  lleeaaddss  ttoo  iinncclluussiioonn  aattttrraaccttiioonn  ffoorr  LL~~33  
nnmm..    
  
TThhuuss  tthhee  qquuaalliittaattiivvee  iinnfflluueennccee  ooff  ssllooppee  aanniissoottrrooppyy  iiss  uunnaaffffeecctteedd  bbyy  aa  nnoonn--uunniiffoorrmm  ttrreeaatt--
mmeenntt;;  oobbsseerrvvaattiioonnss  bbaasseedd  oonn  aa  uunniiffoorrmm  mmeemmbbrraannee  mmooddeell  aarree  qquuiittee  ggeenneerraallllyy  rreepprreesseennttaa--
ttiivvee..  
  



  

  
    

  
FFiigg..  77  EEllaassttiicc  ffrreeee  eenneerrggyy  ppeerr  iinncclluu--
ssiioonn  ffoorr  ttwwoo  iinncclluussiioonnss  iinn  DDMMPPCC  
aass  ffuunnccttiioonnss  ooff  tthhee  iinntteerr--iinncclluussiioonn  
cceenntteerr--ttoo--cceenntteerr  ddiissttaannccee,,  LL::  ○○  aanndd  
••,,  uunniiffoorrmm;;  ∆∆  aanndd  ▲▲,,  ppaattcchh;;  ∇∇  aanndd  
▼▼,,  eexxppoonneennttiiaall..  OOppeenn  ssyymmbboollss,,  
iissoottrrooppiicc  ssllooppee;;  ffiilllleedd  ssyymmbboollss,,  aannii--
ssoottrrooppiicc  ssllooppee,,  EEqq..  77..    
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CCoonncclluussiioonnss  
  

11..  PPrrooppeerrllyy  ttrreeaattiinngg  rreellaaxxeedd  bboouunnddaarryy  ccoonnddiittiioonnss  ccrruucciiaallllyy  iinnfflluueenncceess  pprreeddiicctteedd  eeff--
ffeeccttss  dduuee  ttoo  mmeemmbbrraannee--mmeeddiiaatteedd  iinntteerraaccttiioonn  bbeettwweeeenn  iinncclluussiioonnss..  AAssssuummiinngg  tthhee  rree--
llaaxxeedd  ssllooppee  ss==ssmmiinn  iiss  iissoottrrooppiicc,,  tthhee  eexxppeeccttaattiioonn  iiss  tthhaatt  iinntteerraaccttiioonn  bbeettwweeeenn  aa  ssiinnggllee  
ppaaiirr  iiss  eevveerryywwhheerree  rreeppuullssiivvee..  IImmpprroovveedd  ttrreeaattmmeenntt,,  ppeerrmmiittttiinngg  aanniissoottrrooppiicc  ssllooppee  rree--
llaaxxaattiioonn,,  ddrraammaattiiccaallllyy  aaffffeeccttss  tthhee  iinntteerraaccttiioonn  eenneerrggyy,,  lleeaaddiinngg  ttoo  sshhoorrtt--rraannggee  aattttrraacc--
ttiioonn..  TThhiiss  oobbsseerrvvaattiioonn  iiss  iinnddeeppeennddeenntt  ooff  wwhheetthheerr  tthhee  mmeemmbbrraannee  mmooddeell  iinn  tthhee  pprreess--
eennccee  ooff  iinncclluussiioonnss  iiss  ccoonnvveennttiioonnaall  ((uunniiffoorrmm))  oorr  nnoonn--uunniiffoorrmm..      

22..  MMeemmbbrraannee--mmeeddiiaatteedd  iinntteerraaccttiioonn  dduuee  ttoo  hhyyddrroopphhoobbiicc  mmaattcchhiinngg  iiss  hhiigghhllyy  ccooooppeerraa--
ttiivvee..  FFoorr  tthhee  iissoottrrooppiicc  rreellaaxxeedd  ssllooppee,,  ss==ssmmiinn  tthhee  rreeppuullssiioonn  pprreeddiicctteedd  ffoorr  aa  ssiinnggllee  ppaaiirr  
bbeeccoommeess  lleessss  pprroommiinneenntt  ffoorr  llaarrggeerr  cclluusstteerrss  aanndd  eevveenn  ttuurrnnss  iinnttoo  sshhoorrtt--rraannggee  aattttrraacc--
ttiioonn  ffoorr  ppeennttaammeerriicc  ((oorr  llaarrggeerr))  cclluusstteerrss  ((hhiigghh  ppeeppttiiddee  ccoonncceennttrraattiioonn))..  WWiitthh  aanniissoott--
rrooppiicc  ssllooppee  rreellaaxxaattiioonn,,  ccooooppeerraattiivvee  iinnfflluueenncceess  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  iinnccrreeaassiinngg  cclluusstteerr  
ssiizzee  ffuurrtthheerr  aauuggmmeennttss  tthhee  sshhoorrtt--rraannggee  aattttrraaccttiioonn  aanndd  ccoonnsseeqquueennttllyy  tthhee  ddrriivviinngg  ffoorrccee  
ttoowwaarrddss  aaggggrreeggaattiioonn..  

33..  CCoonnssiisstteenntt  ddeessccrriippttiioonn  ooff  mmeemmbbrraannee  rreellaaxxaattiioonn  iinn  ccoonnttaacctt  wwiitthh  iinncclluussiioonnss  ccaann  bbee  
iimmppoorrttaanntt  iinn  tthhee  ssttaabbiilliizzaattiioonn,,  aaggggrreeggaattiioonn  aanndd  ffuunnccttiioonnaall  ccoouupplliinngg  ooff  iinntteeggrraall  
mmeemmbbrraannee  pprrootteeiinnss..  

  
  
  



  

  
AAcckknnoowwlleeddggeemmeenntt  

  
WWoorrkk  ssuuppppoorrtteedd  bbyy  tthhee  NNaattiioonnaall  IInnssttiittuutteess  ooff  HHeeaalltthh..  

  
RReeffeerreenncceess  

  
11..  HH..  WW..  HHuuaanngg,,  BBiioopphhyyss..  JJ..,,  5500,,11006611  ((11998866))  
22..  PP..  HHeellffrriicchh  aanndd  EE..  JJaakkoobbssssoonn,,  BBiioopphhyyss..  JJ..,,  5577,,  11007755  ((11999900))  
33..  CC..  NNiieellsseenn,,  MM..  GGoouulliiaann,,  aanndd  OO..SS..  AAnnddeerrsseenn,,  BBiioopphhyyss..  JJ..,,7744,,  11996666  ((11999988))  
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