
PANDEMICS BEFORE COVID 19 

ПАНДЕМИИ ПРЕДИ COVID-19 

 

Before the COVID 19 many other pandemics and epidemics shocked the world. Most of the 
pandemics in the 20th and 21st centuries, have either been caused by an influenza virus or a 
coronavirus. They have played a role in shaping human history throughout the ages:  

• The swine flu pandemic (2009-2010). Caused by the cause is Influenza A –H1N1 like, it 
seemed to be relatively mild as it didn’t require most infected people to be hospitalized. 
Anyway, by the end of the pandemic in 2010, the World Health Organization (WHO) 
reported around 18,500 confirmed deaths and in 2013 through statistical modeling of 
mortality data from multiple countries, researchers sharpened the estimate. They 
calculated that from 1 April to 31 December 2009, the virus had killed between 123,000 
and 203,000 people globally. 

Преди COVID-19 много други пандемии и епидемии са разтърсвали света. Повечето от 
пандемиите през 20-ти и 21-ви век са били причинени от грипен вирус или коронавирус. Те 
са изиграли роля в оформянето на човешката история през вековете:  

- Пандемията от свински грип (2009-2010г.). Причинител е Грип А -H1N1 като, 
изглежда, е бил сравнително лек, тъй като не е наложил повечето заразени да бъдат 
хоспитализирани. Така или иначе, до края на пандемията през 2010г. Световната 
здравна организация (СЗО) съобщи за около 18 500 потвърдени смъртни случая, а 
през 2013г. чрез статистическо моделиране на данни за смъртността от множество 
държави изследователите уточниха оценката. Те изчислиха, че от 1 април до 31 
декември 2009 г. вирусът е убил между 123 000 и 203 000 души в световен мащаб. 

• Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) (2002-2003). Caused by SARS-CoV, first 
infected humans in the Guangdong province of southern China in 2002. It spread to at least 
26 countries and infected more 8,000 people, although the death toll was considered very 
low compared to other pandemics (death toll is 774). Symptoms are influenza-like and 
include fever, headache, diarrhea and shivering. Even at the height of the pandemic, in 
2003, the overall risk of transmission was low. 

Тежък остър респираторен синдром (ТОРС) (2002-2003 г.). Причинява се от SARS-CoV и за 
първи път заразява хора в провинция Гуандун в Южен Китай през 2002 г. Разпространява се в 
най-малко 26 държави и заразява повече от 8000 души, въпреки че броят на смъртните 
случаи се счита за много нисък в сравнение с други пандемии (броят на смъртните случаи е 
774). Симптомите са грипоподобни и включват треска, главоболие, диария и треперене. 
Дори в разгара на пандемията, през 2003 г., общият риск от предаване на инфекцията е бил 
нисък. 

• HIV/Aids (1981 - present). First reported in 1981, it is caused by the Human 
Immunodeficiency Virus (HIV) that attacks the cells that help the body fight infections. If 
left untreated, it can lead to the disease, AIDS. Almost one million people die each year 
because of AIDS. According to the WHO, which refers to it as a global epidemic rather than 
a pandemic, the Death Toll is 32 million. 



- ХИВ/СПИН (1981 г. - сега). За пръв път е съобщено през 1981 г. Причинява се от вируса 
на човешкия имунодефицит (HIV), който атакува клетките, помагащи на организма да се 
бори с инфекциите. Ако не се лекува, това може да доведе до заболяването СПИН. Почти 
един милион души умират всяка година от СПИН. По данни на СЗО, която го определя 
като глобална епидемия, а не като пандемия, броят на смъртните случаи е 32 милиона. 

• Asian Flu (1956-1958). The first case of the Asian Flu was identified in China in 1956. The 
cause is Influenza A – H2N2 subtype. Studies suggested the pandemic originated from 
strains of avian and human influenza viruses. Symptoms, which included weakness in the 
legs, chills, a sore throat, running nose and cough, appeared soon after exposure to the 
virus. There were two waves of this outbreak, but the spread of the infection slowed 
following the development of a vaccine in August 1957. Death Toll: At least 1.1 million. 

- Азиатски грип (1956-1958 г.). Първият случай на азиатски грип е установен в Китай през 
1956 г. Причината е грип А - подтип H2N2. Проучванията предполагат, че пандемията 
произхожда от щамове на птичи и човешки грипни вируси. Симптомите, които включват 
слабост в краката, втрисане, болки в гърлото, течащ нос и кашлица, се появяват скоро 
след излагане на вируса. Епидемията се разразява на две вълни, но след разработването 
на ваксина през август 1957 г. разпространението на инфекцията се забавя. Смъртност: 
най-малко 1,1 милиона. 

• Spanish Flu (1918-1919). Caused by the Influenza H1N1- Avian origin, the first identified 
cases of this particular strain of influenza were recorded in the spring of 1918 among US 
soldiers during WWI, before spreading worldwide and infecting at least one-third of the 
global population. Although the death toll is unknown, many estimates put it at more than 
50 million and some as high as 100 million, making it the deadliest pandemic since the 
Black Death.  In the US, it was dubbed the “Spanish flu”, although researchers could not 
identify the geographical origin of the disease. However, cases of the illness were widely 
reported in Spain, which was not involved in WWI and therefore, not subjected to war-
time news blackouts, possibly creating a false impression that it originated there. Death 
Toll: Approximately 20-100 million 

- Испански грип (1918-1919г.). Причинен от птичия грип H1N1, първите установени случаи 
на този конкретен щам на грип са регистрирани през пролетта на 1918 г. сред 
американските войници по време на Първата световна война, след което се 
разпространява по целия свят и заразява поне една трета от населението на планетата. 
Въпреки че броят на жертвите не е известен, според много оценки той надхвърля 50 
милиона души, а според някои достига 100 милиона, което я прави най-смъртоносната 
пандемия след Черната смърт.  В САЩ тя е наречена "испански грип", въпреки че 
изследователите не могат да установят географския произход на заболяването. Въпреки 
това случаите на заболяването бяха широко разпространени в Испания, която не 
участваше в Първата световна война и следователно не беше подложена на военно 
информационно затъмнение, което вероятно създаде погрешно впечатление, че 
заболяването е възникнало там. Смъртност: приблизително 20-100 милиона 

• Cholera. Over the past 2 centuries, cholera has reached pandemic proportions many times. 
According to the WHO, there have been seven cholera epidemics. The one that had the 
greatest global impact was the third, in 1852. It killed hundreds of thousands of people. It 
originated in India before spreading through the rest of Asia and parts of Europe, North 
America and Africa. Cholera is caused by eating food or drinking water contaminated with 
the bacterium, Vibrio cholera. It can result in acute diarrheal disease that can kill within 



hours if left untreated. According to the WHO, there are still 1.3 million to four million 
cases of cholera each year, with between 21,000 and 143,000 fatalities.  

- Холера. През последните два века холерата многократно е достигала пандемични 
размери. По данни на СЗО е имало седем епидемии от холера. Най-голямо глобално 
въздействие е имала третата през 1852 г. Тя е отнела живота на стотици хиляди хора. Тя 
възниква в Индия, след което се разпространява в останалата част на Азия и части от 
Европа, Северна Америка и Африка. Холерата се причинява от ядене на храна или пиене 
на вода, заразена с бактерията Vibrio cholera. Тя може да доведе до остро диарийно 
заболяване, което може да доведе до смърт в рамките на часове, ако не се лекува. По 
данни на СЗО всяка година все още има от 1,3 до 4 милиона случая на холера, като 
смъртните случаи са между 21 000 и 143 000. 

• Asiatic Flu (1889-1890). Caused by the Influenza A subtype H3N8, it is considered the last 
great pandemic of the 19th century. It was known as the “Asiatic Flu” likely because it 
originated in the Central Asian region of the Russian Empire.  The pandemic spread quickly, 
aided by the existence of modern forms of transport, like railroads, and transatlantic travel 
by boat. In fact, it took just four months to circle the planet.  Death Toll: At least 1 million 

- Азиатски грип (1889-1890г.). Причинен от грипния подтип А H3N8, той се смята за 
последната голяма пандемия на XIX век. Известен е като "азиатски грип" вероятно 
защото е възникнал в централноазиатския регион на Руската империя.  Пандемията се 
разпространява бързо, подпомогната от съществуването на съвременни форми на 
транспорт, като железниците и трансатлантическите пътувания с лодки. Всъщност, за 
да обиколи планетата, са били необходими само четири месеца.  Смъртност: Най-
малко 1 милион 

• The Black Death (1346-1353). Caused by the Bubonic Plague, the Black Death ravaged 
Europe, Africa and Asia, killing anywhere between 75 million and 200 million people – 
making it the deadliest disease outbreak in recorded history. 

- Черната смърт (1346-1353г.). Причинена от бубонната чума, Черната смърт опустошава 
Европа, Африка и Азия, убивайки между 75 и 200 милиона души, което я превръща в най-
смъртоносната епидемия от болести в историята. 

 


