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ºC – graus Celsius

CO2 – dióxido de carbono

h – hora(s)

Kb – kilo pares de bases

MgCl2 – cloreto de magnésio

M – molar

min – minuto(s)
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µg/mL – micrograma(s) por mililitro

µL – microlitro(s)
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ηm – nanômetro(s)

pb – pares de bases

s – segundo(s)

U – unidade(s)

U/mL – unidade(s) por mililitro(s)


