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Šulc: V práci popisujete, že Diabetes mellitus má několik typů, v
práci ovšem není vysvětlen rozdíl mezi nimi, mohla byste tyto
rozdíly popsat? Jaké je zastoupení jednotlivých typů u lidí trpících
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používáte?
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