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RESUMO

A Diabetes Mellitus é um problema global de saúde, ocupando posições elevadas

dentre as doenças crônicas não transmissíveis mais prevalentes no mundo, e com

drástica crescente na incidência nos últimos anos. Dessa forma, se faz necessário a

busca por alternativas eficientes para o seu tratamento e prevenção, onde os

fitoterápicos vem ganhando espaço dentro das pesquisas por todo o mundo, tendo

em vista o possível potencial terapêutico dessas substâncias. Dentre os

fitoterápicos, o feno grego (Trigonella foenum-graecum L.), planta medicinal

originária do Oriente Médio, vem ganhando destaque, principalmente devido ao seu

potencial de controle glicêmico e propriedades anti inflamatórias e antioxidantes.

Assim, esta revisão narrativa buscou reunir os dados mais atualizados sobre o tema

para tentar descrever os principais alvos moleculares pelos quais o feno grego e

seus subprodutos podem auxiliar no controle glicêmico da diabetes mellitus. Com

isso, 16 estudos in vivo foram selecionados e discutidos. Os achados encontrados

demonstram que o potencial terapêutico do feno grego se dá principalmente pela

interação dos seus compostos bioativos em enzimas chave da via de sinalização de

insulina, tais como o receptor de insulina, proteína quinase-B e proteína quinase

ativada por AMP. Por outro lado, existem limitações nos achados encontrados,

principalmente pela grande heterogeneidade dos estudos, sendo necessária a

realização de mais ensaios pré clínicos e clínicos para visualizarmos com mais

clareza os potenciais benefícios do feno grego na diabetes mellitus.

Palavras chave: Diabetes Mellitus, Fitoterapia, Produtos herbais, Suplementação

alimentar



1. INTRODUÇÃO

Atualmente, muitas pesquisas estão focadas no uso de ervas medicinais

como terapia adjuvante em diversas doenças, como a Diabetes Mellitus (DM),

definida pela OMS como uma doença metabólica crônica, na qual há uma produção

e secreção inadequadas de insulina (tipo 1 - DM I), uma resistência à ação da

insulina (tipo 2 - DM II), ou ambas. Esta última, responsável por mais de 85% dos

casos, que vem crescendo dramaticamente nas últimas 3 décadas.

Aproximadamente 1,6 milhões de mortes são atribuídas a diabetes no mundo,

sendo uma das principais causas de morte global, pois, devido à alta concentração

de glicose no sangue, muitos órgãos e tecidos sofrem complicações, como rins

(insuficiência renal), coração (ataques cardíacos), vasos sanguíneos (derrames) e

até morte fetal em mulheres grávidas com diabetes mal controlada (OMS, 2021;

Forouhi e Wareham, 2014).

A insulina é um hormônio peptídeo descoberto em 1921 (Rosenfeld, 2002), e

sua produção é dada pelas células β das ilhotas pancreáticas de Langerhans, sua

forma ativa é composta por duas cadeias polipeptídicas unidas por duas pontes de

dissulfeto. A principal função da insulina é a regulação da absorção de glicose pelas

células, um processo pelo qual, ao aumentar as concentrações de glicose no

sangue, há a liberação de insulina, que se ligará a seu receptor - receptor de

insulina (IR) - e através de uma cascata de eventos, promoverá a translocação dos

transportadores de glicose (GLUT) para a membrana celular. Além disso, a insulina

regula uma série de processos metabólicos, como o crescimento e proliferação

celular, a biossíntese de lipídios, proteínas e dos ácidos nucléicos (Lebovitz HE.,

2001; De Meyts., 2004).

Alguns distúrbios fisiológicos causam um comprometimento da ação da

insulina, chamada de resistência à insulina (IR), caracterizada por uma falha dos

tecidos periféricos (músculo esquelético e tecido adiposo) e do fígado, para

responder adequadamente às concentrações normais de insulina circulante

(Abdul-Ghani e DeFronzo, 2010). A IR começa muitos anos antes dos sintomas de

DM II, e é causada principalmente por fatores externos como: obesidade,

envelhecimento, sedentarismo (Guthrie RA, Guthrie DW., 2004), e a partir disto, as

principais causas moleculares da IR foram descritas por Yaribeygi et al. (2018):

mediadores inflamatórios e adipocinas, sobrecarga de radicais livres, disfunção



mitocondrial, estresse do retículo endoplasmático, upregulação da proteína-tirosina

fosfatase 1B, defeitos na fosforilação serina do substrato receptor de insulina 1

(IRS-1), mutações do GLUT-4, degradação acelerada da insulina e redução da

capacidade dos receptores de ligar a insulina.

A este respeito, existe um grande interesse no estudo dos nutracêuticos,

definidos como alimentos, preparações ou suplementos alimentares que contêm

determinados composto, ou combinação de compostos, os quais possuem

propriedades clínicas na prevenção ou tratamento de doenças e/ou síndromes,

sendo que as principais propriedades descritas são: atividade imunoestimuladora,

anti inflamatória, antioxidante, efeito neuroprotetor e hepatoprotetor (Kalra, 2003;

Frank et al. 2020). Devido à isso, muitos são os produtos herbais estudados e

utilizados para o tratamento de DM II, estima-se que o consumo desses

suplementos entre pessoas com DM II é superior à 65%, sendo as ervas mais

utilizadas: canela, gengibre e feno-grego, respectivamente (Alqathama et al., 2020 e

Meshesha et al., 2020).

Neste sentido, as sementes de feno-grego (FG) têm sido amplamente

estudadas por suas propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e insulinotropicas,

mostrando melhora em marcadores importantes de DM II (Priya et al., 2011; Gong et

al., 2016; Parham et al., 2020).

1.1 Feno Grego
O feno grego, conhecido botanicamente como Trigonella foenum-graecum L.,

é uma leguminosa anual pertencente à família Fabaceae com sementes amarelas

tipo trevo, as quais são conhecidas por suas propriedades medicinais e utilizadas

como condimento aromatizante em muitas culinárias, especialmente asiáticas. O

local original de produção do feno grego foi no Oriente Médio, introduzido na China

durante a Dinastia Tang (618 - 907 d.C.), e após este período, muitos livros médicos

começaram a registrar o uso do feno-grego em várias dinastias poderosas, tais

como a Dinastia Song (960 - 1279 d.C.) (Askarpour et al., 2020; Gong et al., 2016).

O feno grego - apesar de ser uma espécie nativa do Oriente - é amplamente

utilizado em todo o mundo, principalmente na África, Ásia, Europa e Índia, tendo

suas folhas e sementes utilizadas como alimento, condimento, especiarias e

medicina nativa, sendo utilizado no tratamento de várias doenças e distúrbios como



hiperglicemia, espasmos musculares, gastrite, constipação e edema (Nagulapalli

Venkata et al., 2017).

1.2 Composição química

Diversas análises fitoquímicas do feno grego revelaram a presença

abundante de metabólitos secundários ativos como saponinas, esteróides,

alcalóides, flavonóides, terpenos, derivados de ácidos fenólicos, aminoácidos,

ácidos graxos e seus derivados.

Entre esses compostos bioativos, os alcalóides são os compostos

encontrados em maior quantidade, correspondendo a 35% do conteúdo das

sementes, com destaque para a trigonelina (Nagulapalli Venkata et al., 2017; Zhou

et al., 2012). A trigonelina vem demonstrando forte atividade biológica, como: efeito

antidiabético (Zhou et al., 2013), aumento da biogênese mitocondrial e do browning

do tecido adiposo (Choi et al., 2020), e efeito neuroprotetor (Liang et al., 2022).

Recentemente, Banerjee et al. (2019), encontraram 13 compostos presentes

no feno grego, tais como Trigonelina, Ácido Gálico, Apigenina, Calicosina,

Kaempferol, Luteolina, Quercetina, Tricina, Vitexina, Pratesina A, Orientina,

Vicenin-2 e Frenugreekine. E Wu et al. (2019), caracterizaram novos compostos

após isolarem 13 pterocarpanos, derivados de flavonóides, presentes no feno grego,

entre eles, 9 foram encontrados pela primeira vez na planta.

Assim, o objetivo desta revisão narrativa foi trazer os estudos experimentais

mais recentes para tentar descrever os principais mecanismos moleculares pelos

quais o feno grego e os seus subprodutos podem atenuar os marcadores de

diabetes mellitus e resistência à insulina.

2. MÉTODOS
A busca de estudos foi realizada por meio de backward citation, e na base de

dados PubMed, através da avaliação de títulos e resumos. Foram selecionados os

estudos de intervenção em que há suplementação exclusiva de feno frego

(Trigonella foenum-graecum), seus subprodutos (e.g. extratos alcoólicos), ou de

seus componentes (e.g. flavonóides), isolados ou combinados. Ainda, para captar

estratégias de utilização, foram aceitos estudos em que o feno grego é



suplementado em conjunto com, no máximo, outra planta medicinal (ou subproduto

desta).

Estudos que utilizaram formulações multicomponentes (3 ou mais plantas

medicinais) foram excluídos devido à complexidade causal na avaliação dos efeitos

fisiológicos, além de fugir do escopo desta revisão, que possui foco no feno grego.

Além disso, a busca de estudos seguiu os seguintes critérios de inclusão: 1 -

serem estudos experimentais; 2 - avaliar desfechos relacionados à Diabetes Mellitus

(metabolismo da glicose, marcadores inflamatórios e de estresse oxidativo); 3 -

serem publicados em inglês; 4 - terem sido publicados entre 2016 e 2021.

Foram utilizadas as combinações dos seguintes descritores (termos MeSH)

em inglês: (Fenugreek [MH] OR Trigonella) AND (Diabetes Mellitus [MH]). As buscas

foram realizadas até Dezembro de 2021.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após a busca, foram selecionados 16 estudos in vivo, os quais estão

sumarizados na Tabela 1, e discutidos a seguir.

Alsieni et al., 2021 trataram 12 ratos induzidos ao diabetes com uma injeção

de estreptozotocina com 200 mg/kg de extrato aquoso de folhas ou sementes de

feno grego, e após 8 semanas de tratamento, foi observado um aumento nas

enzimas antioxidantes (catalase, superóxido dismutase e glutationa transferase),

diminuição da peroxidação lipídica, das concentrações plasmáticas de glicose e da

hemoglobina glicada em relação aos ratos diabéticos que não receberam

tratamento. Ainda, Bafadam et al. (2019), encontraram dados parecidos com a

mesma dosagem de um extrato hidroalcoólico de sementes de feno grego ofertada

durante 6 semanas para o mesmo modelo de rato diabético. Contudo, os autores

também verificaram que não houve diferenças na redução da glicose sanguínea

quando comparado ao grupo de ratos diabéticos tratados com 200 mg/kg de

metformina.

Em dosagens menores (50 mg/kg), o extrato de feno grego também se

mostrou eficiente em reduzir as concentrações de glicose sanguínea após 30 dias e

após o teste oral de tolerância a glicose em ratos induzidos a diabetes com uma

injeção intraperitoneal de aloxana (Hamden et al., 2017). A Vitexina - uma flavona e

um glicosídeo derivado da apigenina - também foi capaz de manter estáveis as



concentrações de glicose e de insulina séricas, além do HOMA-IR em ratos

diabéticos, em comparação com o grupo que não recebeu intervenção. A Vitexina

foi administrada juntamente com uma dieta hiperlipídica em diferentes dosagens

(15, 30 e 60 mg/kg), durante doze semanas, todavia, apenas as dosagens mais

elevadas (30 e 60 mg/kg), demonstraram os efeitos descritos. Mas ainda, a

dosagem de 60 mg/kg teve ação igual ou superior nos níveis de insulina, ácido

úrico, leptina e nitrogênio ureico no sangue quando comparado ao grupo de ratos

diabéticos tratados com 300 mg/kg de metformina Zhou et al. (2021).

Recentemente, Khound et al. (2018) adicionaram sementes de feno grego à

alimentação de ratos com uma dieta hiperlipídica e estas, foram capazes de aliviar o

estresse inflamatório resultante da dieta. Assim, o consumo de sementes de feno

grego melhorou a intolerância à glicose, com um aumento da captação desta por

tecidos centrais (fígado) e periféricos (tecido adiposo e musculoesquelético). Além

disso, as análises bio moleculares revelaram um aumento na expressão de mRNA

de GLUT-2 e GLUT-4, além de uma maior ativação do receptor de insulina (IR),

indicado pelo sinal mais forte de fosforilação da tirosina e da proteína quinase-B

(Akt). Nesse mesmo estudo, os autores verificaram que o tratamento com

trigonelina, um dos mais abundantes compostos bioativos do feno grego, foi capaz

de aumentar a fosforilação de IR e Akt em células McA após uma dose de insulina.

Em modelos celulares, a interação de compostos do feno grego com a

enzima Akt foi demonstrada por Li G et al. (2018), que observaram uma melhora da

fosforilação da Akt e da proteína quinase ativada por AMP (AMPK), juntamente com

uma melhora da sensibilidade à insulina, função mitocondrial e do estresse oxidativo

em adipócitos 3T3-L1 que foram induzidos à resistência à insulina e disfunção

mitocondrial e posteriormente tratados com 146 mg de raponticina e 174 mg de

rapontigenina - estilbenos isolados das sementes do feno grego. Ainda, utilizando a

mesma linhagem de adipócitos 3T3-L1, Luan et al. (2018), após administrarem

flavonóides isolados das sementes de feno grego na dose de 100 µM durante 48hrs,

observaram uma diminuição do acúmulo de gotículas lipídicas e da expressão de

adipocinas: PPARγ, C / EBPα e FAS. Além disso, houve uma restauração da

captação de glicose estimulada pela insulina, ativação de Akt e AMPK, melhora a

disfunção mitocondrial, reversão do potencial de membrana mitocondrial, da

produção intracelular de ATP, redução das espécies reativas de oxigênios (ROS) e

proteção do mtDNA de danos oxidativos.



E também consumindo uma dieta hiperlipídica, com adição de 2% de

sementes de feno grego em pó, durante 16 semanas, camundongos não tiveram

alteração do peso corporal, da massa gorda, ingestão de alimentos, colesterol total,

triacilgliceróis e glicerol circulantes. Houve uma melhora transitória da intolerância à

glicose, da proporção de HDL-c em relação à LDL-c, diminuição da expressão

hepática da FABP4/aP2 e aumento da expressão subcutânea de adiponectina,

contudo, a suplementação não atenuou a o acúmulo de lipídeos no fígado (Knott et

al., 2017).

Mohammadi et al. (2016) induziram ratos à resistência à insulina através de

uma dieta com 60% de frutose e observaram que, após 2 semanas de tratamento

com injeções intra gástricas de extrato aquoso de feno grego na dosagem de 1000

mg/kg/dia, houve uma diminuição da concentração de glicose, insulina e de

triacilgliceróis séricos, com melhora da resistência à insulina. Tais efeitos foram

demonstrados através de 3 mecanismos moleculares: efeito insulinotrópico,

aumento da expressão de adiponectina e de PPARy.

Um extrato etanólico de feno grego contendo flavonóides foi administrado em

ratos diabéticos, induzidos através de uma injeção intraperitoneal de streptozotocin

(65 mg/kg de peso), na proporção de 0,5 g juntamente com 10 mL/kg/dia de água

durante 28 dias. Tal intervenção foi capaz de aumentar a concentração de insulina

sérica e de glicogênio hepático, além de atenuar a perda de peso. Os resultados

foram relacionados à proteção das células β-pancreáticas, redução da resistência à

insulina e a regulação da gliconeogênese (Jiang et al., 2018). Em ratos albinos, um

extrato etanólico de sementes de feno grego (400 mg/kg), também se mostrou

protetor de danos pancreáticos causados por dimethoate ao longo de 12 semanas,

revertendo o aumento das concentrações de glicose, amilase, lipase e citocinas pró

inflamatórias como TGF-β1, além de aumentar a concentração de insulina e da ação

anti inflamatória da IL-4 (Mesallam et al., 2017).

Nos últimos anos, Pradeep e Srinivasan (2017), se dedicaram a estudar os

efeitos da suplementação de sementes de feno grego (10% da dieta) com Allium

cepa (3% da dieta), ambos em pó, em ratos induzidos ao diabetes por meio da

streptozotocin. Tanto a combinação de feno grego com allium cepa, quanto o feno

grego isolado, foram capazes de reduzir o estresse oxidativo, a peroxidação lipídica,

colesterol total, triglicerídeos e aumentar o conteúdo de fosfolipídios no tecido renal.

Já no ano seguinte, utilizando o mesmo protocolo experimental, os autores



verificaram que a formulação nutracêutica resultou em uma redução das espécies

reativas de oxigênio (EROs), da proteína carbonila e do colesterol plasmático LDL,

além de restaurar a atividade de enzimas antioxidante como a superóxido

dismutase, catalase e glutationa peroxidase no tecido hepático e cardíaco. Também

foi observado que os animais diabéticos que consumiram a dieta enriquecida com

feno grego tiveram um ganho de peso, enquanto os animais do grupo controle

tiveram uma perda de peso acentuada. As intervenções dietéticas, isoladas ou

combinadas, também foram capazes de melhorar a secreção de insulina, com

melhora dos índices de sensibilidade à mesma, como HOMA-IR, HOMA-B e QUICKI

(Pradeep e Srinivasan, 2018; 2018).

Majumdar et al. (2017), também encontraram um ganho de peso em ratos

com DM I induzido por aloxano, após receberem, durante 4 semanas, uma dieta

contendo 0,25 g/kg de um extrato de feno grego contendo trigonelina, diosgenina e

4-hidroxi-isoleucina. Além disso, eles também verificaram uma redução no índice de

adiposidade, na secreção de leptina, das concentrações de glicose, com melhora da

secreção de insulina nos ratos que receberam a intervenção com o extrato em

comparação ao grupo controle. Em contrapartida, ratos com DM I induzidos por

estreptozotocina, que receberam a suplementação de extrato de semente de feno

grego (1,74 g/kg), juntamente com um protocolo de natação de 8 semanas, não

tiveram alterações significativas no peso corporal, mas tiveram melhor atividade

SOD, catalase, glutationa peroxidase e efeito hipoglicêmico mais forte em relação

ao grupo controle diabético e em relação ao grupo que foi submetido apenas ao

treinamento de natação (Haghani et al., 2016). Em modelos celulares de mioblastos

induzidos a resistência à insulina através do TNF-α, a 4-hidroxi-isoleucina aumentou

a atividade da AMPK, da fosfoinositol 3-quinase (PI3K) e da Akt, o que resultou em

uma melhor captação de glicose - dado pelo aumento do transporte de glicose para

dentro da célula (Gautam et al., 2016).

Por fim, Kodumuri et al. (2019), demonstraram que 1 g/kg do extrato das

sementes de de feno grego também é capaz de melhorar o desempenho em tarefas

comportamentais, diminuindo a perda neural das regiões CA1, CA3 e o estresse

oxidativo no hipocampo, além de promover uma diminuição das concentrações

sanguíneas de glicose em ratos induzidos ao diabetes por uma dose intraperitoneal

de  estreptozotocina.



Dessa forma, a presente revisão, através de evidências experimentais,

permite concluir que os compostos bioativos presentes no feno grego têm a

capacidade de interagir com as vias de sinalização responsáveis pelo metabolismo

da insulina e dos carboidratos, apontando para um caminho que indica que o feno

grego pode auxiliar no controle glicêmico através da melhora da resposta do

receptor de insulina, proteína quinase-B e proteína quinase ativada por AMP.

Todavia, os estudos selecionados apresentam considerável heterogeneidade

metodológica, principalmente se tratando do tipo de extrato utilizado, dosagem e

tempo de suplementação. Nesse sentido, enxerga-se a necessidade da realização

de mais estudos, tanto pré clínicos, quanto clínicos, para compreendermos melhor

as aplicabilidades do feno grego dentro da diabetes mellitus.

Conflito de interesse

Os autores declaram não possuírem conflito de interesse com os dados

apresentados.



TABELA 1 | Resumo dos estudos in vivo. AUC, área sob a curva; CAT, enzima catalase; FBG, glicemia de jejum; 4 - HIL, 4-hidroxi-isoleucina;
HbA1c, hemoglobina glicada; HDL, lipoproteína de alta densidade; HOMA-IR, Modelo Homeostático de Avaliação da Resistência à Insulina;
LDL, lipoproteína de baixa densidade; NF-kB, fator nuclear kappa B; SOD, superóxido dismutase; VLDL, lipoproteína de muito baixa
densidade.

Autores Modelo experimental Suplementação Dosagem Duração Principais resultados

Alsieni et
al., 2021

Ratos diabéticos
induzidos por
estreptozotocina

Extratos aquosos de
folhas e sementes de feno
grego

200 mg/kg 8 semanas Atividade antioxidante, diminuição da
glicose plasmática, Hb1Ac, LDL, VLDL
e aumento do HDL.

Zhou et al.,
2020

Ratos induzidos à
nefropatia diabética com
dieta hiperlipídica

Glicosídeo do feno grego
(Vitexin)

30 ou 60
mg

12 semanas Atenuação de HOMA-IR, NF-kB, das
concentrações séricas de glicose e de
insulina

Bafadam et
al., 2019

Injeção intraperitoneal de
estreptozotocina em ratos

Extrato hidroetanólico de
semente de feno grego

50, 100 ou
200 mg/kg

6 semanas Diminuição da concentração sérica de
FBG.

Kodumuri et
al., 2019

Diabetes induzido por
estreptozotocina em ratos

Extrato de semente de
feno grego

1 g/kg 6 semanas Reduziu a concentração de glicose no
sangue, peroxidação lipídica e
devolveu os níveis de enzimas
antioxidantes.

Pradeep &
Srinivasan,
2018; 2018

Ratos diabéticos
induzidos por injeção de
estreptozotocina

Sementes de feno grego e
cebola em pó

10% + 3%
da dieta

6 semanas Redução do nível de marcadores de
estresse oxidativo, ganho de peso
corporal, diminuição de FBG,
HOMA-IR, Hb1Ac e aumento da
secreção de insulina.

Jiang et al.,
2018

Injeção intraperitoneal de
estreptozotocina em ratos

Flavonóides do feno grego 0,5 g/kg 4 semanas Diminuição da FBG, aumento da
concentração sérica de insulina,
glicogênio hepático e perda de peso
atenuada.



Khound et
al., 2018

Camundongos
hiperlipidêmicos
genéticos

Pó de semente de feno
grego

2% da
ração

7 semanas Melhora da sensibilidade à insulina e
da hiperlipidemia.

Mesallam et
al., 2017

Ratos induziram dano
pancreático por dimetoato

Extrato etanólico de
sementes de feno grego

400 mg/kg 12 semanas Aumento da atividade da CAT, SOD,
glutationa e diminuição da peroxidação
lipídica.

Hamden et
al., 2017

Ratos diabéticos
induzidos por injeção
intraperitoneal de aloxana

Extrato hexanóico de
sementes de feno grego

50 mg/kg 4 semanas Inibição da atividade da α-amilase,
aumento da sensibilidade à insulina e
diminuição da concentração de glicose
no sangue.

Jiang et al.,
2017

Ratos diabéticos
induzidos por
estreptozotocina

Galactomanana do feno
grego

0,5 g/kg 4 semanas Diminuição da concentração de glicose
no sangue.

Majumdar et
al., 2017

Ratos diabéticos
induzidos por aloxana

Trigonelina, diosgenina, 4
- HIL e alcalóide extraídos
do feno grego

0,25 mg/kg 4 semanas Diminuição da concentração sérica de
glicose, aumento da insulina sérica e
peso corporal.

Pradeep &
Srinivasan,
2017

Ratos diabéticos
induzidos por injeção de
estreptozotocina

Sementes de feno grego e
cebola em pó

10% + 3%
da dieta

6 semanas Diminuição dos marcadores de
estresse oxidativo e perfil lipídico.

Knott et al.,
2017

Ratos alimentados com
dieta rica em gordura

Pó de feno grego 2% da dieta 16 semanas Aumento da tolerância à glicose e
melhora da razão  LDL/HDL.

Mohammadi
et al., 2016

Ratos alimentados com
dieta rica em frutose

Extrato de feno-grego 1 g/kg 2 semanas Diminuição das concentrações de
glicose e insulina.



Haghani et
al., 2016

Ratos diabéticos
induzidos por
estreptozotocina

Extrato aquoso de
semente de feno grego

0,87 ou
1,64 g/kg

6 semanas Redução da concentração plasmática
de glicose e aumento da atividade da
CAT.



REFERÊNCIAS

1. Alqathama, A., Alluhiabi, G., Baghdadi, H., Aljahani, L., Khan, O., Jabal, S.

Alhomoud, F. (2020). Herbal medicine from the perspective of type II
diabetic patients and physicians: what is the relationship? BMC

Complementary Medicine and Therapies, 20(1).

doi:10.1186/s12906-020-2854

2. Alsieni M.A., El Rabey H.A., Al-Sieni A.I., Al-Seeni M.N. (2021).

Comparison between the Antioxidant and Antidiabetic Activity of
Fenugreek and Buckthorn in Streptozotocin-Induced Diabetic Male
Rats. Biomed Res Int. Aug 27;2021:7202447. doi: 10.1155/2021/7202447.

3. Askarpour, M., Alami, F., Campbell, M. S., Venkatakrishnan, K., Hadi, A.,

Ghaedi, E. (2020). Effect of fenugreek supplementation on blood
lipids and body weight: A systematic review and meta-analysis of
randomized controlled trials. Journal of Ethnopharmacology, 112538.

doi:10.1016/j.jep.2019.112538

4. Bafadam, S., Beheshti, F., Khodabakhshi, T., Asghari, A., Ebrahimi, B.,

Sadeghnia, H.R., Mahmoudabady, M., Niazmand, S., Hosseini, M. (2019).

Trigonella foenum-graceum seed (Fenugreek) hydroalcoholic extract

improved the oxidative stress status in a rat model of diabetes-induced

memory impairment. Horm Mol Biol Clin Investig. Jun 6;39(2): doi:

10.1515/hmbci-2018-0074.

5. Banerjee, S., Bhattacharjee, P., Kar, A., Mukherjee, P. K. (2019).

LC-MS/MS analysis and Network Pharmacology of Trigonella
foenum-graecum- a plant from Ayurveda against Hyperlipidemia and
Hyperglycemia with combination synergy. Phytomedicine, 152944.

doi:10.1016/j.phymed.2019.152944

6. Choi, M., Mukherjee, S., Yun, J.W. Trigonelline induces browning in 3T3-L1

white adipocytes. (2021). Phytother Res. Feb;35(2):1113-1124. doi:

10.1002/ptr.6892.

7. Forouhi, N. G., Wareham, N. J. (2014). Epidemiology of diabetes. Medicine,

42(12), 698–702. doi:10.1016/j.mpmed.2014.09.007



8. Frank, J., Fukagawa, N.K., Bilia, A.R., Johnson, E.J., Kwon, O., Prakash, V.,

Miyazawa, T., Clifford, M.N., Kay, C.D., Crozier, A., Erdman, J.W., Shao, A.,

Williamson, G. (2020). Terms and nomenclature used for plant-derived

components in nutrition and related research: efforts toward harmonization.

Nutr Rev. Jun 1;78(6):451-458. doi: 10.1093/nutrit/nuz081.

9. Gautam, S., Ishrat, N., Yadav, P., Singh, R., Narender, T., Srivastava, A. K.

(2016). 4-Hydroxyisoleucine attenuates the inflammation-mediated
insulin resistance by the activation of AMPK and suppression of SOCS-3
coimmunoprecipitation with both the IR-β subunit as well as IRS-1.
Molecular and Cellular Biochemistry, 414(1-2), 95–104.

doi:10.1007/s11010-016-2662-9

10. Gong, J., Fang, K., Dong, H., Wang, D., Hu, M., Lu, F. (2016). Effect of
fenugreek on hyperglycemia and hyperlipidemia in diabetes and
prediabetes: A meta-analysis. Journal of Ethnopharmacology 194,

260–268. doi:10.1016/j.jep.2016.08.003

11. Guthrie, R.A., Guthrie, D.W. (2004). Pathophysiology of diabetes mellitus. Crit

Care Nurs Q. Apr-Jun;27(2):113-25. doi:

10.1097/00002727-200404000-00003. PMID: 15137354.

12. Haghani, K., Bakhtiyari, S., Doost Mohammadpour, J. (2016). Alterations in
Plasma Glucose and Cardiac Antioxidant Enzymes Activity in
Streptozotocin-Induced Diabetic Rats: Effects of Trigonella
foenum-graecum Extract and Swimming Training. Canadian Journal of

Diabetes, 40(2), 135–142. doi:10.1016/j.jcjd.2015.08.01

13.Hamden, K., Keskes, H., Elgomdi, O., Feki, A., Alouche, N. (2017). Modulatory

Effect of an Isolated Triglyceride from Fenugreek Seed Oil on of α-Amylase,

Lipase and ACE Activities, Liver-Kidney Functions and Metabolic Disorders

of Diabetic Rats. J Oleo Sci.;66(6):633-645. doi: 10.5650/jos.ess16254.

14. Jiang, W., Si, L., Li, P., Bai, B., Qu, J., Hou, B., Zou, H., Fan, X., Liu, Z., Liu, Z., Gao,

L. (2018). Serum metabonomics study on antidiabetic effects of

fenugreek flavonoids in streptozotocin-induced rats. Journal of

Chromatography B, 1092, 466–472. doi:10.1016/j.jchromb.2018.06.041

15.Kalra, E.K. Nutraceutical-definition and introduction. (2003). AAPS

PharmSci. 5(3):E25. doi: 10.1208/ps050325.



16. Khound, R., Shen, J., Song, Y., Santra, D., Su, Q. (2018). Phytoceuticals in
Fenugreek Ameliorate VLDL Overproduction and Insulin Resistance via
the Insig Signaling Pathway. Molecular Nutrition & Food Research, 62(5),

1700541. doi:10.1002/mnfr.201700541

17. Knott, E. J., Richard, A. J., Mynatt, R. L., Ribnicky, D., Stephens, J. M.,

Bruce-Keller, A. (2017). Fenugreek supplementation during high-fat
feeding improves specific markers of metabolic health. Scientific Reports,

7(1). doi:10.1038/s41598-017-12846-x

18. Kodumuri, P. K., Thomas, C., Jetti, R., Pandey, A. K. (2019). Fenugreek seed
extract ameliorates cognitive deficits in streptozotocin-induced diabetic
rats. Journal of Basic and Clinical Physiology and Pharmacology, 0(0).

doi:10.1515/jbcpp-2018-0140

19.Lebovitz, H.E. Insulin resistance: definition and consequences. (2001). Exp

Clin Endocrinol Diabetes. 2001;109 Suppl 2:S135-48. doi:

10.1055/s-2001-18576.

20. Luan, G., Wang, Y., Wang, Z., Zhou, W., Hu, N., Li, G., Wang, H. (2018).

Flavonoid Glycosides from Fenugreek Seeds Regulate Glycolipid
Metabolism by Improving Mitochondrial Function in 3T3-L1 Adipocytes
in Vitro. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 66(12), 3169–3178.

doi:10.1021/acs.jafc.8b00179

21. Li, G., Luan, G., He, Y., Tie, F., Wang, Z., Suo, Y., Ma, C., Wang, H. (2018).

Polyphenol Stilbenes from Fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.)
Seeds Improve Insulin Sensitivity and Mitochondrial Function in 3T3-L1
Adipocytes. Oxidative Medicine and Cellular Longevity. 2018, 1–9.

doi:10.1155/2018/7634362

22.Liang, Y., Dai, X., Cao, Y., Wang, X., Lu, J., Xie, L., Liu, K., Li, X. The

neuroprotective and antidiabetic effects of trigonelline: A review of signaling

pathways and molecular mechanisms. (2022). Biochimie. Oct

17:S0300-9084(22)00274-7. doi: 10.1016/j.biochi.2022.10.009.

23. Majumdar, J., Chakraborty, P., Mitra, A., Sarkar, N., Sarkar, S. (2017).

Fenugreek, A Potent Hypoglycemic Herb Can Cause Central
Hypothyroidism Via Leptin – A Threat To Diabetes Phytotherapy.



Experimental and Clinical Endocrinology & Diabetes, 125(07), 441–448.

doi:10.1055/s-0043-103458

24. Mesallam, D. I. A., Abdel Hamid, O. I., Ibrahem, N. E. (2017). Ethanolic
extract of fenugreek seeds moderates dimethoate-induced pancreatic
damage in male rats. Environmental Science and Pollution Research, 25(4),

3894–3904. doi:10.1007/s11356-017-0749-9

25. Meshesha, S. G., Yeshak, M. Y., Gebretekle, G. B., Tilahun, Z., Fenta, T. G.

(2020). Concomitant Use of Herbal and Conventional Medicines among
Patients with Diabetes Mellitus in Public Hospitals of Addis Ababa,
Ethiopia: A Cross-Sectional Study. Evidence-Based Complementary and

Alternative Medicine, 2020, 1–9. doi:10.1155/2020/4871459

26. Mohammadi, A., Gholamhosseinian, A., Fallah, H. (2016). Trigonella
foenum-graecum water extract improves insulin sensitivity and
stimulates PPAR and γ gene expression in high fructose-fed
insulin-resistant rats. Adv Biomed Res. 5:54.

doi:10.4103/2277-9175.178799

27. Nagulapalli Venkata, K. C., Swaroop, A., Bagchi, D., Bishayee, A. (2017). A
small plant with big benefits: Fenugreek (Trigonella foenum-graecum
Linn.) for disease prevention and health promotion. Molecular Nutrition &

Food Research, 61(6), 1600950. doi:10.1002/mnfr.201600950

28.Pradeep, S.R., Srinivasan, K. (2017). Alleviation of oxidative
stress-mediated nephropathy by dietary fenugreek (Trigonella
foenum-graecum) seeds and onion (Allium cepa) in
streptozotocin-induced diabetic rats. Food Funct., 2018, 9, 134-148. doi:

10.1039/C7FO01044C

29.Pradeep, S.R., Srinivasan, K. (2018). Amelioration of oxidative stress by

dietary fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.) seeds is potentiated by

onion (Allium cepa L.) in streptozotocin-induced diabetic rats. Appl Physiol

Nutr Metab. Aug;42(8):816-828. doi: 10.1139/apnm-2016-0592. Epub 2017

Mar 20. PMID: 28319671.

30.Pradeep, S.R., Srinivasan, K. (2018). Amelioration of hyperglycemia and

associated metabolic abnormalities by a combination of fenugreek
(Trigonella foenum-graecum) seeds and onion (Allium cepa) in

https://dx.doi.org/10.4103%2F2277-9175.178799
https://dx.doi.org/10.4103%2F2277-9175.178799


experimental diabetes. J Basic Clin Physiol Pharmacol. Sep

26;28(5):493-505. doi: 10.1515/jbcpp-2015-0140. PMID: 28599386.

31.Priya, V., Jananie, R.K., Vijayalakshmi, K. (2011). Studies on anti-oxidant
activiy of trigonella foenum graecum seed using in vitro models.
International Journal of Pharmaceutical sciences and research, 35,

2704-2708. doi http://dx.doi.org/10.13040/IJPSR.0975-8232.2(10).2704-08

32. World Health Organization. Diabetes. Disponível em:

<https://www.who.int/diabetes/en/> (Acesso em Maio de 2020).

33. Wu, Z., Cai, Y.-S., Yuan, R., Wan, Q., Xiao, D., Lei, J., Yu, J. (2019).

Bioactive pterocarpans from Trigonella foenum-graecum L. Food

Chemistry, 126092. doi:10.1016/j.foodchem.2019.126092

34. Zhou, J., Chan, L., Zhou, S. (2012). Trigonelline: A Plant Alkaloid with
Therapeutic Potential for Diabetes and Central Nervous System Disease.
Current Medicinal Chemistry, 19(21), 3523–3531.

doi:10.2174/092986712801323171

35.Zhou, J., Zhou, S., Zeng, S. Experimental diabetes treated with trigonelline:

effect on β cell and pancreatic oxidative parameters. (2013). Fundam Clin

Pharmacol. Jun;27(3):279-87. doi: 10.1111/j.1472-8206.2011.01022.x.

36. Zhou C., Qin Y., Chen R., Gao F., Zhang J., Lu F. (2020). Fenugreek attenuates

obesity-induced inflammation and improves insulin resistance through

downregulation of iRhom2/TACE. Life Sci. 2020 Oct 1;258:118222. doi:

10.1016/j.lfs.2020.118222


